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Familieberichten

Aad "de bloemenman" Bos

KindiTin

Kleinkinderen

Aohterkleinkinder

f'oiTi>sp(im]t>nt.i[::ii(1v(w:

D. van Leeuwen
Lurentzstrant 110

2041 SE Zandvoorl

De begrafenis heeft i>p 31 december 2007 plaats-

gevonden op do Al .L;ui!!'_Tie:>o;ï]V-.:!l plaats Zandvoort.

Geheel onverwndu itK'L-tun wij afscheid nemen

van onze zorgzame lieve mama en oma

Elsebé Anna van der Mije - Brandt

EUy

Uitwerpen, 10 juni 1931 Zandvoort, 1 januari 2008

Ellen en Ron

Jeroen en Phaedra

Ellen Bol - van der Mije

Keus var. Baaien la ai: 'i

2132 KZ Hoofddorp

Mama is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

gelegen aan de Tollcnsstraai 'i 7 te Ziindvoort,

alwaar gekgenhcid is rut afscheid nemen vrijdag

4 januari van 16.00 uur tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

maandag 7 januari in het crematorium

Westervelcl. Duin en Kruidbergerwcg Ü.-6 te

Driebuis. Tijd van samenkomst 11.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condolerer

inde ontvangkamer van

"Oma Poet"

Tc kort hebhen wij samen kern

Philaine

Woorden schieten te kort, om uitdrukking te geven
aan ons verdriet dal iiehecl onverwacht van ons
i* hceiifjuiraaii on/c- lieve moeder, schoonmoeder

Johanna Rop - van Kooij

-Ans-
woduwc van Jacob Rop

26 juli 1934 31 december 2007

Sophia en Jan Pellerin - Rop

Marleen en Cnllin

Patrick

Elly en Jim Moesker - Rop
Lyanne

Irma en Aage de Graaf- Rop
Marjolein en Patrick

Erik en Ciska
Rosalie

Anja Rop
Roiüild Dek
Bas, Amber

Judith en Eddy Kolk - Rop
Lisa, Dennis, MaTk

Co iTL'iJ pnndeutieadres;

Da Costastraat 16
2041 PJ Zandvoort

De Dienst van Woord i:n Colion zul worden ge-

houden op zaterdag ;ï inmi.ïn 200S om 11.00 uur
in de Protestantse kerk. Posistraat 1/ Kerkplein
te Zandvoort.

Aansluitend v,:i\ de iTeaiatiepleeld iylieid plaats-

vinden om 13.00 uur in eioaiLitorium Haarlem,
Vore[iordowej;271 te Haarlem-Noord.

Liever geen bloemen

'Bedroef,!., rnddv Jad; fa,ir voor alles wat zij

voor ons h-:-jrt betekend, se ven v> ij u kennis

van liet plotselinge :-\erl!Jden van mijn

celiefde vrouw en zorezame moeder

Jeannette JArmande Nijboer Niewwy>oort

Netty
***#&**•*»

M'il ddr.ken de 'Thuiszorg voo
liefdevolle verzorging.

kun

Ifm Nijboer

Tete r Wijfoer

'JHddtiem, 24 december 2007

Correspondentieadres'

Jdr T.N. Quarfes van UffarcCIkan 39

2042 TT Zandvoort

De crematie Heeft inmiddels i

tit int- plaatsgevonden.

\
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Do 3 07.26 11.56 19.15

Vh 4 00.46 08.26 12.55 20.05

Za 5 01.36 09.36 13.46 21.30

Zo 6 02.14 10.20 14.30 22.45

Ma 7 02.54 11.05 15.05 23.26

Dl 8 03.36 11.25 15.46 23.45

Wc 9 04.09 11.55 16.19

Do 10 00.25 04.41 12.30 16 55

fSAILFISH RECLAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelertering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^

si
Netexpn Internet is een gespecialiseerde regionale

internetprovider met sterke ronts in Zandvoort. Vele

Zandvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

•Gratis professionele insta

•Gratis modem
• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier

:l & Bestel 023 - 531

*% Netexpo
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Contract met VVV niet verlengd

Tijd voor 'Toerisme nieuwe stijl'

Op 24 maart 2005 tekenden de gemeente en de regionale

VVV Zuid-Kennemerland een prestatiecontract. Het samen-

werkingsverband werd daarmee herijkt. Echter, de gemeente

heeft het driejarige prestatiecontract per 1 januari 2008 niet

meer verlengd. Gemeente Zandvoort maakt zich op voor een

nieuwe marketing rondom het toerisme.

: "Op 5 februari komt hoewel het contract niet is

zommissie Project en verlengd wordt wel verwacht

een presentatie over dat het huidige loket gewoon
/e marketing functie, blijft functioneren", zegt Sips,

/ordt er voor de VVV "de toekomst ziet er voor ons,

nu de VVV gehalveerd is, niet

rooskleurig uit. Jammer dat

het zover heeft moeten ko-

Them
denle

medewerkers gezorgd en ver

der is alles netjes afgehan

deld."

Tekst en foto Nel Kei'kmari

Op 7 november 2007 meldde

wethouder Wilfred Tates, tij-

dens de Programbegroting

2008, dat er wordt gewerkt

tie voor de marketing van

Zandvoort. Hij kondigde in de

vergadering verder aan dat

Ferry Verbruggen bereid is

gevonden om aan te treden

als marketingmanager en om
een nieuwe organisatie op te

bouwen bestaande uit onder-

Ontvlechting

Tegelijkertijd vertelde de wet-

houder dat de regionale VW
Zuid-Kennemerland niet meer

naar behoren functioneerde.

De VVV zou daarom 'ontvloch-

al dii

Teleurgesteld

met Peer Sips,

directeur van

de VVV Zuid

Kennemerland,

ren dat hij erg

teleurgesteld

Is in het opzij

schuiven van

de VVV. "Wij

hebben altijd,

ondanks de

beperkte mid-

euro subsidie),

Za ndvoo rt

ingezet. Ook
hebben we na

en groot net-

tin' :}id;i met a

1. Wel

de loketfunct

gehandhaafd blijven. Ook

ervoor het loket naar een;

werk opgebouwde
konden putten. Tevens zijn er

een aantal zaken onzeker. Er is

namelijk (nog) niet gesproken

hoe de loketfunctie na 1 janu-

ari 2008 wordt ingevuld. Want

Historisch

Al vanaf 1926 is het informa-

tiebureau 'Vereeniging Voor

Vreemdelingenverkeer' in

Zandvoort aanwezig. De in-

formatie werd vanuit de kiosk

op het Stationsplein verstrekt,

jaren erna verhuisde het loket

naar het Raadhuisplein en la-

ter werd het huidige kantoor

in het Gemeenschapshuis
t-^veit-gd De toenmalige ta-

gericht op lokaal gebied. Zo

organiseerde de vereniging

VVV succesvolle vuurwerken

en verkocht jaarkaarten voor

het Kostverlo ren park. Ook be-

middelde men in de verhuur

Na meer dan Sojaariser een ein-

de gekomen aan de'Vereeniging

VoorVreemdelingenverkeer'. Of

de beloofde Zandvoort marke-

ting het ook zo lang zal volhou-

den? Dat zalde tijd leren.

tin ordei mdat

geen plaats me
Louis Davidscarre

vertelde de wethoud

Buitenschoolse opvang De B001

pÏUSpUht Vaste, flexibele en vakantleopvang

•«SSS** °P enmssci i
denv ' 7.30 -18.30 „ui-

WIJ ZIJN OPZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

1 onze website: www.pluspuntzandvoort.nl

lonique van Straaten of Sandra Bartlïng: 023-574033;

Column

Vrije plaatsen

in Zandvoort
Zo, we hebben het weer ge-

had. De nieuwe agenda kan

in gebruik v

men. Altijd weer een hele

klus / te

noteren. Deze keer moet ik

ook het adressenbestand

overschrijven. Er zijn teveel

mensen verhuisd. Ik heb

teveel gekra

bestand. Weg ermee. Met
een schone lei het nieuwe

jaar beginnen. Leerde mijl"

moeder me vroeger al.

Ook de lichtjes kunnen uit

de boom. Eerst ballen er

slierten in de dozen. Lampje!

opgerold opeen stuk karton.

Zo hou Ik de boel ten

ste bij elkaar. Eindelijk kan

mijn (scheve) kerstboom

op de brandstapel. Joepie

Opruiming in huis; een heer-

lijk gevoel. Welkom 2008.

Na gedane arbeid pak ik de

fiets. Een stukje peddel

over de boulevard geeft

een lekker gevoel. Kerst er

Oudejaarskilo's moeten e

worden afgefietst. Bijm

zingend fiets ik mijn hoofd

schoon. De wind suist door

mijn haar. Het is stil op de

boulevard. Lege parkeer-

vakken. Er is trouwens

:in de

verte. Hé, dat is gek. Bij

gemeente Zandvoort leeft

het Kerstgevoel nog. Bij elke

parkeerplaats brandt de

kerstverlichting nog. "VRIJ".

Staat er met duidelijke let-

ters .Verlicht en wel. Nou.

Datw niet o

vallen I Dank je de koekoek!

Een kind zietdat alles vrij is.

Trouwens, 's winters heb je

altijd een vrije parkeerplaats

op de boulevard (nóg wel).

Dit Is overbodige ener^

verspilling. Volgens mij kan

die kerstverlichting nu v

uit. Misschien thuis ev

een mailtje sturen naar

gemeente Zandvoort? Ach,

laat ook maar Over 1

paar weken zit ik in de ;

Ben ik ook VRIJ. Dat gun ik

alle lezers in Zandvoort;

een vrij, gelukkig en vooral

gezond 2008.

liente TSntg""" 1

V J



iï

ortse Courant • 3 JANUARI 2008

Zaterdag 12 januari:

Bekendmaking Zandvoorter

van bet Jaar

in het NH Hoteles (zie pagina 14)

Week 1 • 2008

6 Nieuwjaarsrace. 4-uurs race van 15.00 tot 19.00 uur.

Gedeeltelijk in het donker verreden dus!

6 Jazz in Zandvoort. Trio Johan Clement met gastoptreden

van trompettist Ack van Rooyen. De Krocht, 14.30 uur

9 Kerstboomverbranding.

Op het strand ter hoogte van de Rotonde, ig. 30 uur

9 Salsafeest bij Take five, met DJ Andres,

aanvang 21.00 uur (Gratis proefles om 20.00 uur)

13 Nieuwjaarsconcert Zand voorts Mannen- en Vrouwenkoor.

Agathakerk, 19.00 uur

20 Classic concerts. Klassiek concert in Protestantse kerk,

Februari

1 The Ultra LowTide International Marathon.

Marathon over het strand van Scheveningen naar Zandvoort

en terug (keerpunt Parnassia)

17 Classic concerts.

Klassiek concert In Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

Weet u een evenement dat niet mag ontbreken op

onze wekelijkse agenda?

Meld het ons via info@zandvoortsecourant.nl

www.wdzandvoort.11l

-DE VVD IS BOOS !!!!

^B M VVD afdeling Zandvoort-Beiitveld is zeer verrast en voelt

— ^^^^flfl zich overvallen door de plannen van Gedeputeerde Staten in

rj] liet kader van de provinciale "itiucnui! visie 2040" Er zijn

1 andere plannen van de visie naar buiten gebracht, anders

dan het slechte voorstel om een studie te laten verrichten naar

;> gelijkheid 0111 het Circuit van Zandvoort te verplaatsen

naar een gebied rond Den Helder. Dit komt nota bene ook nog op een zeer onge-

leden moment, uu-i nu zich Je belangrijkste krachten bundelen 0111 meer interna-

tionale races in Zandvoort mogelijk te maken. Door de voorgenomen studie wordt

aan dit streven zeer veel schade toegebracht. De VVD betreurt het optreden van de

provincie en zal zich sterk maken voor het behoud van het circuit in Zandvoort.

HET CIRCUIT IS VAN ZANDVOORT
HET CIRCUIT BLIJFT IN ZANDVOORT

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

BTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provinr

Noord Holland Radio Noord-Holland is bovendien de officie

of FM 93.3 (kabel| Zie voor programmering: www.rtvnh.

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

/ Cr *~ rr r .

k
' ^-WW

C^r Sportraad Zandvoort

Kerkdiensten

ZONDAG 6 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, leeuweriken/aan 7

www.Adventskerk.com

10.00 uur ds. MA Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastorC. van Polvliet

Burgerlijke stand

22 DECEMBER - 28 DECEMBER 2007

Geboren:

AceCooper Elllott.zoo iva :Brandligt,And

en: Peper, Bibi.

Ouinten Dionisi,zoon van Kad Ito, Victoria

Sako, zoon van:Tablar ,Jea nen:Tablan,Gir

Emily Claire, dochter /an: Gorwill, James

tissenberg, Sandra

Ella, dochtervan: Sch 2r,U zielen: Rabelo.C

Overleden:

Heesemans geb. Keur, Hendrika.oud 71 jaar.

Bos, Adrianus Hendrikus Franciscus, oud 69 ja;

van der Mijejan, oud 64 jaar.

de Jong geb. Klok, Elisabeth.oud 89 jaar.

Zandvoortse beste wensen
In het nieuwe jaar zullen er ongetwijfeld zaken zijn die u

graag voor elkaar gezien zou willen hebben. Een andere heg,

een nieuw behang in de woonkamer, een nieuwe auto, een an-

dere werkkring of wat dan ook. Maar, wat zou u graag binnen

de Zandvoortse gemeentegrenzen verandert zien? Wat zijn

uw beste wensen voor de Zandvoortse gemeenschap? Denkt

u mee en wij willen het graag aankaarten, dat is één van onze

beste wensen voor 2008!

De Zandvoortse Courant wil

dorp praktische veranderingen

nodig zijn die eigenlijk niet uit-

gesteld kunnen wordenen die

dus In 2008 gerealiseerd moe-

ten worden. Een paar voor-

beelden? Wat dacht u van het

weer'levend' maken van het

Gasthuisplein? Of het aanpak-

ken van de fietsers die tegen

het verkeer van de Haltestraat

inrijden? Of nu eindelijk eens

die 'hondenpoepzuigers' ge-

bruiken? De verwijzingen die

met hetverkeeren parkerente

maken hebben nu eens ook in

de taal van onze gasten op de

borden plaatsen?

Er zijn natuu lijk en groot

aantal ander za en die u,

beste re al seerd zou

willen Laat het ons

weten Wij w illen met het

projec

men k

dat de meeste stem-

de desbetref-

fende e aa n de deur

n en ons er sterk

aken dat e iets mee
wordt ^eaaa 1, U kunt ons

het beste be elke 1 via het

ant r of de

n het colofon

nt staan. De

ïelsteen beste

n in deze krant

Extra infoavond 'parkeren'

Wethouder WilfredTates heeft de ledenvan de gemeenteraad

uitgenodigd in een openbare vergadering bijeen te komen om

meer informatie over de Integrale Parkeervisie van het college

te kunnen krijgen. Hij deed dat door middel van een brief aan

de raadsleden. Hieronder volgt de volledige brief.

Geachte leden van de gemeen-

teraad van Zandvoort,

Tijdens de behandeling van

de integrale parkeervisie in de

vt"i
,

'LJL'L't'''.'7ifl 1AJ.1

; de commissie

Raodszaken op 2j november

jo:;o,siieden, is mij gebleken

dat er toch nog over een aan-

zaioiitfcrjcicri V:ir. fret voorste!

onduidelijkheid bestaat. Graag

wil ik U in de gelegenheid stel-

len, indien u daar behoefte aan

hebt, om in een openbare bij-

eenkomst alsnog die vragen te

kunnen stellen die terzake nog

bij u leven. Ook zal toelichting

worden gegeven op afwijkende

voorstellen zoals het plan van

de heerSwittersen het parkeer-

systeem In Noordwijk. De infor-

matiebijeenkomst die wordt

georganiseerd op dinsdag 8

aio 0.30

uur beginnen. De bijeenkomst

zal onder ambtelijke ieidirni

plaatsvinden. Locatie: raadzaal

- raadhuis Zandvoort

Inde
SpMlights
Iemand bedanken,

feliciteren of verrassen

Zet heni/ltaar

eens in de spotlights.'

Met OOG en OOR
P*||pDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Terugblik Kerst

t .- _"

De diverse kerst kerkdiensten

zijn dit jaar goed bezocht. De

speciale jeugddienst van de

Protestantse kerk met het

poppenkastspel van de 'juf-

fen' Maaike en Nelleke was

een leuke onderbreking. De

Openlucht Kerstzang voor

café Koper op het Kerkplein,

met medewerking van Sanne

Mans en het Gemengd
Zandvoort Koper Ensemble,

wordt steeds drukker be-

zocht. Ook de carols van het

kamerkoor I CantatoriAllegri

in Dickensiaanse stijl werd

zeer op prijs gesteld. Er is

vee! geld opgehaald voor de

Stichting Comité Bijzondere

HulpZuid-Kennemerland.die

de minder bedeelden in onze

maatschappij bij staat.

Gelukkig Nieuwjaar

Traditie is om elk jaar weer

cepties te gaan. Hebt u tijd

met het in stand houden van

de traditie? Dan zijn hiereen

aantal die u zeker niet mag
missen. Voor de gemeente-

lijke receptie bent u te laat,

januari. Maar waar bent u

nog wel welkom? De lokale

radio ZFM geeft op vrijdag

4 januari van 15.00 tot 17.00

uureen nieuwjaarsborrel bij

hotel Hoogland. Op 6 janu-

ari kunt u de Zandvoortse

redboys bij Noord post Piet

Oud een succesvol nieuwjaar

wensen. OokdeKNRM heeft

een nieuwjaarsreceptie, op

zaterdag 5 januari van 15.00

tot 17.00 uurin de KNRM loods.

Het CDA viert zijn nieuwjaar

in hotel Hoogland en de VVD
heeft op 8 januari een receptie

van 19.00 tot 20.30 in het eet-

huis 'de Zandvoorter'. Daarna

moeten de VVD raadsleden

op een holletje naar de infor-

matieavond inde raadzaal van

het raadhuis. Natuurlijk zijn er

litieke partijen en andere ver-

enigingen. Wie weet komen

niet? De redactie van oog en

oor wenst u een nieuwsgierig

2008, Want ook in het nieuwe

jaar staan we weer klaar om u

te informeren.

Schrikkeljaar

Tussen 1901 en zogg is ieder

jaar waarvan het Jaartal deel-

baar is door 4 (inclusief 2000)

een schrikkeljaar. Vandaar

dat 2008 een schrikkeljaar

is, waarvan de maand fe-

bruari één dag (29 februari)

extra heeft. Uiteraard is het

niet praktisch om een gebro-

ken aantal dagen in een jaar

te hebben en daarom is het

conceptvan het 'schrikkeljaar'

met één extra dag, eeuwen
geleden, bedacht. Het woord

'schrikkeljaar' is terug te voe-

ren op het Middelnederlandse

woord 'scricken', met de bete-

kenis 'springen' of 'met grote

passen lopen'. Een gouden
regel met schrikkelja,

de meisjes de jongen?

vragen!

is dat

Nieuwjaar
Het Chinese nieuwjaar be-

gint pas op 7 februari en

staat in het teken van de

rat. De rat Is het eerste dier

in de twaalfjaarlijkse cyclus

van de Chinese dierenriem

volgens de Chinese kalender.

Volgens Chinese folklorezijn

mensen die onder het ster-

renbeeld (1948,1960,1972,

1984, 1996) zijn geboren:

charmant, economisch, ef-

ficiënt, laf, opportunistisch,

verkwistend en op eigen

materieel gewin uit. Ratten

zijn in bepaalde landen een

symbool van geluk en voor-

spoed doordat ze zich aan

veel omstandigheden kun-

nen aanpassen. Ratten zijn

eigen overleving betreft.

Parkeervisie

Op dinsdag 8 januari om
20.30 uur heeft Wethoudei

Tates alle raadsleden laten

weten dat hij een informatie-

avond houdt over de integra-

le parkeervisie, vanwege de

hoeveelheid vragen tijdens

de commissie Raadzaken

eind november. Of ook de

Zandvi

tieavond welkom zijn staat

niet (meer) vermeld. De uit-

nodiging ('wethouder Tates

nodigt niet alleen de leden

van de gemeenteraad uit

maar ook u bent welkom!')

is inmiddels van de website

verwijderd.

Goed begin

De gemeente heeft al één

van zijn goede voornemens

uitgevoerd en is onlangs

een speciale schoonmaak-

actie op het strand gestart.

In opdracht heeft firma Paap

40 kuub vuil en 15 kuub puin

verzameld en afgevoerd. Het

de toeristen en de inwoners

van Zandvoort die langsko-

terwandeling op het strand.

Want schoon en rein zal het

strand ook bij de nieuw-

jaarsduikzijn.



Holland Casino
Casino

Zandvoort
Januari 2008

* Special Ladies Day

Winterwonderland
Vandaag is het casino omgetoverd tot

een waar Winterwonderland met koek en

zopie, glühwein en warme chocolademelk.

Neem alvast een voorproefje op uw
wi nters po rtv a ka ntie.

Winterse
dagschotel
Geniet van maandag tot en met

donderdag* van onze heerlijke

dagschotel voor slechts € 10,-

Favorites Cardhouders krijgen

hierop een korting van € 3,-.

Feesten & Events
|

Christoph VÖlcker 17.30-21.30

Vrr.dag -i januari 21.30 - 01.00 1

NME Events

Zatsidag 5 januari

Tommy Thompson

21.30-01.30

\ Zondag 6 januari 17.30-21.30 1

|
NME Events \

Woensdag 9 januari

Special Ladies Day Winterwo

optredens van NME Events

Vanaf 20.00 uur

Vrijdag 11 januari 21.30 - 01.00 1

|
Cross Over \

Zctsidog 12 januari

DJ Thomas

21.30-01.30

\ Zondag 13 januari 17.30-21.30 1

|
NME Events

j

i'; .
itiTi; IS januari

NME Events

21.30-01.00

Zaterdag 19 januari 21.30 - 01.30 1

|
First Class \

Zondag 20 januari

Jo Ann & Fnends

Zaterdag 26 januari

DJ 2 Ta You

17.30-21.30

21.30-01.30

Zondag 27 januari 17.30-21.30 1

'Je

Gratis een heerlijk

glas wijn bij uw

Originals gerecht

De hele maand januari ontvangt

u bij aankoop van een Originals

gerecht een speciaal op

het gerecht afgestemde wijn.

Bonus Jackpot

Diamantbank
3 Maak kans op diamantcheques a € 500,-.

Deze prijs kunt u winnen op de speciale

Diamantbank.
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Drukke jaarwisseling voor Zandvoortse brandweer

Een van de diensten die tijdens de jaarwisseling extra alert is, is

de brandweer. Al ver voor 31 december zijn de vrijwilligers bezig

om zo veel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Controle

van het enige verkooppunt van vuurwerk in Zandvoort is een

vaste procedure maar ook de diverse uitingen van Kerstmis zijn

aan controle onderhevig.

-neemaakt is Edwin

Kraaijenoord. onderbrandmees-

ter binnen de Zandvoortse, en

vanaf 1 april aanstaande regi-

onale brandweer. De ploeg die

als eerste uit moet rukker, de

alarmploeg, stond ook afgelo-

pen Nieuwjaarsnacht als eerste

paraat bij de eerste meldingen.

Als dan blijkt dat er niet genoeg

manschappen aanwezig zijn,

wordt de andere ploeg gealar-

Zeer druk

De Zandvoortse brandweer

heeft in de Nieuwjaarsnacht

behoorlijk wat te doen gehad.

De eerste melding kwam om
01.20 uur binnen en betrof een

melding van een buitenbrand

en een brandende caravan in

het woonwagenkamp aan

het Keesomplein. Ook heeft

Kraaijenoord met z ij n co leg-j s

afgelopen Nieuwjaarsnacht

acte de présence gegeven toen

de collega's van Haarlem onze

plaatsgenoten nodig hadden

om de nodige buitenbrand-

jes, aangestoken kerstbomen,

vuurwerkpakketten enzo-

voorts, te blussen.

Navigatie

Om de weg niet kwijt te raken

in een vreemde stad, is iedere

brandweerauto sinds kort uit-

gerust met het zogenaamde

MTO-systeem. De meldkamer

kan een locatie van een brand

in zo een systeem zetten,

waarna een soort Tom Tom er-

voor zorg draagt dat de chauf-

feur via de sneiste weg naar

de brand kan rijden. Dinsdag

werden de Zandvoortse spuit-

gasten ook nog gevraagd om
assistentie verlenen bij het na-

blussen van een grote brand

meen bedrijvencomplex in de

Waarderpolder

Bizar ongeluk

Een 15-jarige Zandvoortse

jongen heeft zijn eerste goe-

de daad in het nieuwe jaar

moeten bekopen met zwaar

letsel aan een van zijn ogen.

Tijdens de Nieuwjaarsnacht,

rond 01.00 uur,was onze jonge

plaatsgenoot wat vuurwerk in

het Kromboomsveld bij elkaar

aan het vegen. Tijdens zijn

werkzaamheden ontplofte

er een nog smeulend rotje in

de hoop die hij bij elkaar had

geveegd. Met zwaar oogletsel

werd de ongelukkige jongen

naar een ziekhu is vervoerd. Op
het moment van verschijnen

van deze krant was nog niet

bekend of hij het licht in een

of beide ogen in de toekomst

Kerstbomen verbranding op 9 januari

De kerstbomen verbranding zal dit jaar op woensdag 9 jai

om 19.30 uur plaatsvinden. Traditie getrouw zal dat gebeure

het strand voor de Rotonde.

gestopt zodat er nog e

soort van tweede 'vuurwi

feest' voor met name
Zandvoortse jeugd was.

laatste jaren is dat echter d

de wet verboden

het in beslaggen

werk vernietigd.

rdta

l:- i n d 7 de gemeente een kleine

loterij aan het inzamelen van

afgedankte kerstbomen en

stelt zij een aantal tegoed-

bonnen ter beschikking. Ook

dit jaar zal de gemeente
Zandvoort weer een aantal

van deze bonnen beschikbaar

stellen, ledere kerstboom die

Sinds jaar en dag worden
op die plek de Zandvoortse

kerstbomen verbrand, on-

der het toeziend oog van de

Zandvoortse brandweer. In

ordt ï erd i

:én lootje. De w
:n in deze kram

meentelijke w

Nobles

Exclusive Drink 8? Food Pub

Hoewel nog in de startfase belooft de Schotse Pub Nobles iets

bijzonders te worden op Zandvoorts horeca-gebied. De ko-

mende weken wordt er nog hard gewerkt om zowel het interi-

eur als het buitenterras helemaal up to date te maken, zodat

de officiële opening eind januari kan plaatsvinden. Een zeer

enthousiaste woordvoerder Mike Moore licht alvast een tipje

van de sluier op.

"Nobles moet uitstraling heb-

ben en ons streven is dat hier

'ing allerlei

zijn

vanjongtotoudit

merachtige omg<

soorten exclusie

kan komen proevi

je moet bijzonde

kunnen dan ook een enorme

sortering aanbieden. Dat kan

variëren van dertig soorten

koffie met heerlijk appelgebak

(gezellig op zondagmiddag ko-

men proberen, met of zonder

alcohol), veertig soorten bier,

dertig soorten jenever tot bin-

nenkort meer dan honderd

soorten whisky's." Speciaal is

ook de mogelijkheid tot het

kopen van een fles van het

een of ander, die dan in de

zaak apart wordt gezet tot

eenvolgend bezoek. Dit onder

de noemer 'buyyour own bot-

tle, ask the bartender'. Gezien

het Schotse karakter van de

exclusieve pub is de voertaal

voornamelijk Engels!

Onder de zaak bevindt zich

een grote kelder, waar het ko-

mende jaar allerlei wijn- en

whiskyproever ij en gehouden
zullen worden. Het personeel

krijgt een goede opleiding om
de kianten optimaal te kunnen

adviseren over de vele moge-

lijkheden. Daarnaast kan men
er binnenkort ook terecht

voor een lekker ontbijtje, een

bijzondere lunch of een luxe

hoofdgerecht, zoveel moge-

lijk op Schotse wijze. Er is een

hoog ambitieniveau want, zo

vertelt Moore: "Wij gaan voor

een vijf sterrenkroeg onder

het motto 'Enjoy the relaxed

Nobles way of living'." Uniek

voor Zandvoort wordt vanaf

maart het éénkamerhotel bo-

ven de zaak, Mike: "Dit wordt

een super de luxe ingerichte

royal suite met natuurlijk

niet alleen geschikt als bruids-

suite maar ook voor (zaken-)

mensen, die iets aparts zoe-

five muziek wordt ook een

vast onderdeel in Nobles.

Aanstaande zondag, 6 januari,

treedt de Ierse gitarist Albert

Niland op. Vanaf 15.00 uur is

deze muzikant, die o.a. bij het

wereldberoemde Riverdance

Dansspektakel speelt, te be-

Voorlopig is 'Nobles' van

dinsdag tot en met zondag

geopend (in principe vanaf

16,00 uur), maar vanaf eind

januari/begin februari ze-

ven dagen per week tussen

0700 uur 's morgens tot

oi.00 uur 's nachts. Het adres

is Haltestraat 21, Zandvoort.

Telefoon 023-30204.
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In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen net achter de rug, kijken we alvast voorzichtig naar het nieuwe jaar. Ook in 2008 zal de ZandvoortPas

h et u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit! „„malie eratis een Zandkorrel plaatsen.

Tevens I

ZANDVOORT

.J.J.M. Jansen

Vöói
M

deU$er tut met de- l

Sinds i januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur, U BENTWELKO

Dit verrassende 2 -kamer appartement, v.v. een lift en op de 2' etage, MOET van binnen

gezien worden, Het is in een uitstekende staat en kan zo betrokken worden. Het beschikt

voor een woon- en eetkamer, een moderne keuken en een prettige woonkamer.

Vraagprijs: € 159.500,= k.k. Servicekosten € i&!.= p/mnd ir

COM!

Een zéér verzorgd en modern 3-kamer appartement gelegen op de J
e etage van

complex "De Duinroos". Vanuit de woonkamer is er ZEEZICHTI Het gebouw is v.v. 1

lift en heeft de beschikking over een AFGESLOTEN PARKEERTERREIN

1 Deels kunststof kozijnen met dubbel glas

1 Ideale starterwoning die zo te betrekken

1 Woon opereervlakte ca. 55 m';

1 Servicekosten € 205= incl. voorschot veiw

t GREEVEN
makelaardij 0- g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

êxêkik
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief

na pnTXEÏI
Rob Greeven Timo Creeven

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Niek Meijer:

"Gezamenlijk staan wij sterk en dat is nodig."

Diverse verenigingen binnen

de Zandvoortse gemeen-

schap houden een goede

traditie in ere, die van de

nieuwjaarsreceptie voor le-

den en supporters. Het is

vaak een kunst om de diverse

besturen de hand te kunnen

drukken omdat ze meestal

op dezelfde dag worden ge-

organiseerd. Wij proberen er

een aantal voor u op schema

te zetten. Als deze editie bij

u op de mat ligt, is de meest

belangrijke receptie, die van

de gemeente Zandvoort, al

achter de rug.

heeft i

eester Niek Meijer

1 zijn eerste nieuw-

Zandvoortse 'onderdanen'

gepleit voor een grotere sa-

menwerking binnen de regio

Kennemerland. Net als zijn

voorganger enkele jaren gele-

den deed, echter hij nuanceert

nogal het een en ander. "De

gemeente Zandvoort ligt in de

regio Kennemerland en maakt

daar een onlosmakelijk onder-

deelvan uit. Dit betekent dat er

een natuurlijke samenwerking

dient te zijn met die regio; er is

immers teveel wat ons bindt,

terwijl het af en toe lijkt alsof

zaken ons alleen scheiden.

Goed samenwerken betekent

niet dat je je identiteit moet

opgeven Integendeel zou ik

zeggen Wel moet je er voor

zorgen dat je de regie houdt

en dus onze organisatie daar

ook op toegerust moet zijn.

Samenwerking dient dus te

leiden tot een versterking in

plaats van een verslapping van

bepaalde zaken", aldus Meijer

In zijn nieuwjaarsrede.

Zandvoort gaat digitaal

Meijer stipte ook de mogelijk-

heid aan om zaken met de ge-

meente te doen via de digitale

snelweg, het internet. Op dit

moment zijn dat nog slechts

zes producten maar er wordt

naar gestreefd om tegen het

einde van 2008 er een tiental

via de computer aan te kun-

nen bieden. "U ziet dat niet

direct maar hopelijk merkt u

wel de effecten daarvan. Het

ordat alle

beschik-

baar zijn maar daar staat

tegenover dat het voor u wel

gemakkelijker wordt", ging hij

Handhaving noodzakelijk

Meijer heeft handhaven hoog

In het vaandel en wil in 2008

een inhaalslag proberen te

plegen; "Handhaving en ver-

voorspelbaar te zijn. Als u

de regels overtreedt moet er

een reële pakkans of dreiging

daartoe zijn. Regels moeten

ook zodanig zijn dat ze hand-

haafbaar zijn. Werk aan de

winkel in deze gemeente. Niet

alleen bij bouwwerken maar

ook bij pensions en hotels die

moeten voldoen, foutparkeer-

ders, grofvui ld oorzoekers en-

zovoorts. In bepaalde gevallen

.(in-

dat ik hiermee welli

discussie uitlok, maa
ik graag aan. Handh
het bijzonder) doe je om de

grote groep inwoners die de

regeling goed uitvoert, te la-

ten zien dat overtreding niet

loont. Doe je dat goed dan zal

dat een positief effect hebben

op de samenleving en de cohe-

Bezoeken
Zoals al opgemerkt door nu al

eengroot aantal Zandvoorters

en Zandvoortse bedrijven, is

Meijer zeer betrokken met de

inwoners en het bedrijfsleven

van zijn gemeente. "In de ko-

dwarsdoorsnedevan bedrijven

en instellingen bezoeken om
te zien wat u drijft, boeit en

bezig houdt in deze fraaie ge-

meente. Ik verheug mij daarop.

Is het zodat uw bedrijf, instel-

ling of vereniging daar niet bij

zit en u vindt wel dat u er bij

hoort of iets nieuwste melden

heeft? Geen nood, bel of mail

(via b u rgem eester 5P zand -

voort.nl, red.) en ik kijk of het in

de agenda is in te passen. Ook

tivatie. Dit alles in de gedachte

dat het Zandvoortse bestuur

staat voor betrokkenheid en u

dat ook moet kunnen merken",

beloofde hij.

Circuit Park Zandvoort

GedeputeerdeTon Hooij

krijgt aan Meijer een ge

tegenstanderva

'ons' circuit te vi

DenHe!der."Het
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begrijp ook dat de economie

daar dringend moet worden
versterkt, maar dat kan geen

reden zijn om het Circuit Park

Zandvoort te gaan verplaatsen.

Dat gaat behoorlijk te kort door

deTarzanbocht endaar zijnde

laatste woorden nog niet over

gesproken. Ook in dit voor-

beeld zal samenwerking met

de regio noodzakelijk zijn om
het voor Zandvoort gewenste

resultaat te bereiken", aldus

een zeer strijdbare Meijer.

Wens
"Volgens mij wordt het een

best doen en ik hoop u allen

ook Zonder u kunnen wij dat

immers niet. De Zandvoortse

Gezamenlijk staan wij sterk

en dat is nodig. Dan kun je ook

lastige keuzes maken en die

zullen er het komende jaar ze-

ker zijn. Graag wens ik u en de

uwen een gezond maarvooral

plezierig 2008, met af en toe

wat storm!", sloot hij af.

Overige recepties

Wij hebben voor u een aantal

recepties van Zandvoortse ver-

enigingen op een rijtje gezet.

SV Zandvoort bijt zaterdag 5 ja-

nuari het spits afOm 13.00 uur

zal er een Nieuwjaarswedstrijd

beginnen tussen het zaterda-

gelftal van de vereniging en

Legmeervogels. Aansluitend

is de receptie in het clubhuis.

Op zondag 6 januari noteer-

:eptie 15.00

ijnplanom

arbij de geluidst

ïvenhier ijkt

cewed strijd

last

alt. Ik r-

.and ;..itook dat er we
de bocht vliegt ofte kort door

de bocht wil gaan. Ik heb het

nu over het plan van de provin-

cie Noord-Holland om te gaan

onderzoeken of het Circuit van

Zandvoort wel bestaansrecht

heeft en of het niet beter

naar Den Helder kan worden

verplaatst. U kent ons stand-

punt: Nee! Ik heb niets tegen

de gemeente Den Helderen ik

Zandvoortse Reddingsbrigade

in PostPietOud aan de boule-

vard Ba maart; vanaf 16.30 uur

de receptie van de Tennisclub

Zandvoort in het clubhuis

17.00 uur bent u welkom bij

ZSC in het clubhuis aan de

Duintjesveldweg.

Politiek

Bij de redactie zijn een tweetal

uitnodigingen binnen geko-

men van politieke partijen. De

VVD houdt receptie op dins-

dag 8 januari vanaf 19 00 uur

in eethuis DeZandvoorteraan

deJac.Van Heemskerckstraat

6 en het CDA doet datzelfde

20.00 uur in hotel Hoogland

in de Westerparkstraat



Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Vanaf vrijdag 4: januari heten wijn
weervan harte welkom.

K.t'ii ~e-.oec1<tueiiit

(ma t/m vrij)

Gonlash soep

Gamba's A'jUI o

Peper Steali

Zahnfilethotersatis
Mixed Grill
•So

Dame Blniiche
€16,75

Voor informatie ofreserveren tel 023-5716450

Geopend van 17.(1(1 ioi 22.(1(1, wiiïh>iL!<j, vs-loit-ii

Burg. Engi'llu'rhliiiiil 72. /.andvoort

v j

RADIO + TV ^ün
z:zl£

H
Donderdag

Zandvoort (H)

2O; D0 Countrytrack

o:oo Colden ZFM (H)

Woensdag 21:00 Groove i

08:00 Vrijdagavond Café (H) 23:00 NightW

16.9 (ether) 81104.5 (kabel)

Café Oomstee
Zaterdag 12 januari

Finale
Karaoke!
Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

YX-
ZorgContact wenst de

Vrijwilligers een Gezond en

Voorspoedig 2008 toe.

ZorgContact \

extramurale \ Gelukkig kunnen wij

Beon ebroek.
geregeld rekenen op

Vogelenzang
\ uw steun als vrijwilliger.

zelfstandigheid
1 Wij willen hartelijk dank zeggen voor de inzet en bijdrage

ons hoog in het

vaandel en entho

en zelfbewustzijn

\ wij wandelgrqepen en bingo middagen kunnen organiseren

l en op grote schaal gebridged. Het begeleider bij de uicstap-

1 jes waarna er gezellig koffie en thee wordt gedronken met

t 1 de nodige aandacht voor elkaar.

vinden wij belangi

eigenschappen.
1 Vrijwilligers zijn echt onmisbaar voor onze

\ Directie en medewerkers Stichting ZorgContact.

Krant niet ontvangen?
HZANDVOORTSI

Voor nabezorging of bezorgklachten:

bel 06-1139 1478 of

mail info@>zvo-verspreiders.n

9<DOO<D0Q
'Schilderen bij Wagenaar'

Op 1 februari 1983 startte een aantal creatieve dames onder

leiding van Mariska Pisam een schild ei club te Zandvoort. De

afgelopen 25 jaar hebben ruim 35 leerlingen haar lessen ge-

volgd. De samenstelling van de groep wisselde af en toe, maar

bestond altijd uit enthousiaste leerlingen die allemaal een ge-

heel eigen stijl ontwikkeld

Vondsten
Alvorens met bouwen te begin-

1 trof Wagenaar bij grond-

:rkza; i riedel

De lesruimte van de schil-

de re I u b werd gevonden in

het souterrain van architect

Chris Wagenaar aan het Jan

Snijerplein. Wagenaar ont-

wikkelde vele projecten in

Zandvoort. Enkele daarvan,

waaronder 'De Schelp', zullen

voorde komende tentoonstel-

ling worden uitgelicht

i?.\ o:; gebruiksvoorwerpen aan,

zoals kom men, borden en vergie-

ten. Zo kwamen er ook scherven

uit de grond van vermoedelijk

het oudste Zandvoorts aarde-

werkbord uit 1698.

Tentoonstelling

In het kader van het 25 jarig

bestaan van de genoemde
schilderclub is speciaal voorde

tentoonstelling 'Schilceren b
j

Wagenaar' een breed scala aan

schilderijen te bewonderen en

een aantal sculpturen van ingrid

vanden Hoed, alsmede de scher-

ven van het aardewerkbord en

vele andere bodemvondsten

van Chris Wagenaar. De schil-

derijen zijn gemaakt door

Mariska Pisam.Marian Bosma,

Linda Bosma, A/largareth

Schrama, Hanneke Hofman,

Wil Boom.Jelly Berendsen,

Anneke Weljers, Heiny Coll,

Sylvia Landman, Trudie van

Toornburg, Ans Cense, en

Marijke Moolenaar.

De tentoonstelling is van ig

januari t/m 2 maart 2008 te

bezichtigen in het Zandvoorts

Museum, Swaluëstraat 1.

Openingstijden: woensdag t/m

zondag 13-17 uur.

Jazz in de Krocht
In de persoon van Ack van Rooyen is komende zondag

een grote jazzheld te gast in de concertenreeks 'Jazz in De

Krocht'. Deze trompettist kan zonder enige overdrijving een

begrip binnen de Nederlandse jazzwereld worden genoemd.

Al generaties lang behoort hij tot de absolute top.

Hij hei

Ooi nkelijk

musicus, maakte Van

Rooyen In zijn jeugd

In New York kwam hij

in c,2nd Street in aan-

raking met de jazz-

muziek en hij was

*1f#r£

Nedei )nd introdui

Ack van Rooyen wa
de eerste Nederlai

n Nederland werd hij e

musici. Behalve in Nederland is

Van Rooyen ook actief geweest

in Frankrijk en Duitsland. Als

solist tourde hij met het orkest

van BertKaempfertOrchestra

en hij maakte vele tournees

door Azië en Zuid- Amerika.

met ongelooflijk

veel musici gespeeld, waarvan

Clark Ter ry en Gil Evans waar-

schii !": ijk tot de bekendste ho-

ren. Het aantal platen waarop

Van Rooyen meespeelt is bijna

niet te tellen.

Het Trio Johan Clement

bestaat uit Johan

Clement (piano), Eric

Timmermans (contra-

bas) en Frits Landes-

bergen (slagwerk)

en vormt voor deze

Frits Landesbergen

komende zondag \

Het concert in gebouw De

Krocht begint zondag 6 janu-

ari om 14,30 uur. De toegang

Spreuk van de week:
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•Oorlog komt voort nit onvrede'.

MarcoTermes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Nieuwjaarsconcert
Zandvoort kijkt al reikhalzend uit naar het Nieuwjaarsconcert,

dat op zondag 13 januari in de Agathakerk gezamenlijk gege-

ven wordt door het Zandvoorts Mannenkoor en Vrouwenkoor.

Het laatste Nieuwjaarsconcert vond namelijk plaats in 1989!

Wat het ook speciaal maakt is het feit dat Ankie en Pieter

Joustra weer zijn gevraagd om tijdens de uitvoering een op-

treden te vi

het Zandvoorts vrouwenkoor,

met ondersteuning van Music

All-In, staat onder leiding van

dirigent Ed Wertwijn. Het

Zandvoorts mannen koorwordt

geleid door dirigent Wim de

Vries, In welke hoedar gheicl

en in welke uitdossing Pieter

en Ankie zullen verschijnen,

dat blijft nog een verrassing,

maar dat zij de eigenaardig-

heden van Zandvoort en de

Zandvoorters weer op een ko-

mische manier onder de loep

zullen nemen staat vast.

De laatste keer dat dit tijden

een concert gebeurde was i

1987, waarbij ookfolkloreveren

ging DeWurf acte de présenc

gaf. Een bekende uitvoering i

dit verband is het optre-

den alsThomasvaeren

Pieternel. In 1707 werd

voor het eerst na de

van den Vondei's stuk

'CijsbreghtvanAemstel'

teert van het middi

eeuw. Maar het uitspreken var

een nieuwjaarswens, zoals du^

deze keer door Ankie en Pietei

zeer oud gebruik dat al bij de

Rederijkers in zwang was. Alk

vanaf 1756 bewaard geb

Wij kijken uit de versii

ijii

Het nieuwjaarsconcert in de

Agathakerk begint om 14.-00

uur en is gratis toegankelijk.

Om de kosten van het concert

te kunnen dekken zijn nog

wel enkele sponsoren nodig.

Hiervoor kunt u contact op-

nemen met Wiilem van der

Moolen, tel. 5717659.

De oudste, gedrukte

Nieuwjaarswens da-



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week t£- *^*ndvoqrT
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De onderstaande 6 personen zijn door de lezers genomineerd voor de titel 'Zandvoorter van het Jaar 2007'. Ook dit keer is uw stem belangrijk en kunt

u door middel van onderstaande bon of via het e-mailadres jury@zandvoortsecourant.nl aangeven wie volgens u voor deze titel in aanmerking komt.

We verzoeken u op de bon en ook op de e-mail uw adresgegevens op te schrijven. Tevens willen we nog onder uw aandacht brengen dat alleen uw stem

meetelt als u in de gemeente Zandvoort woont, dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij definitie ongeldig. Tijdens een feest in het NH Hoteles

op 12 januari 2008 wordt de 'Zandvoorter van 2007' bekend gemaakt.

Motivatie genomineerden Zandvoorter van het Jaar 2007
(in willekeurige volgorde)

Ah
Zandvoorter

van het Jaar 2007

Deze bon kunt u tot 6januari20oy
inleveren bij de Zandvoortse Courant,

Hogeweg jg-i, 2042 CF Zandvoort

Ofmait naarjury@zandvoort5ecourant.nl

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het Jaar 2007 is:

Mijn naam Is:

Adres/postcode:

Telefoonnumme

I I Graag kom ik in aanmerking voor een uitnodiging om bij de uit rei- .

king op 12 januari in het NH Hotel aanwezig te zijn met personen. _J*

I I Deelname buffet met Dersonen.e buffet met personen.

Allerlaatste kans om te stemmen!

Op zaterdag 12 januari aanstaande zullen we het weten. Dan wordt in het NH

Hoteles door burgemeester Niek Meijer bekendgemaakt wie deze eretitel toe-

komt. Maar u kunt nog invloed uitoefenen op de uitslag, want de stembussen

zijn nog niet gesloten!

Op maandag 7 januari worden alle

stemmen geteld. Tot en met zondag

6januari kunt u dus nog uw stem

uitbrengen. Aan wie vindt u dat de

titel toekomt? Vul de bon hiernaast

in e" stuur ^m naar ds Z^ndvoo-tse

Courant. Of, nog makkelijker, stuur

courant.nl.

U bent van harte welkom tijdens de

feestelijke middag in de bovenzaal

van het NH Hoteles, waar de bekend-

making gedaan zal worden. Als u de

middag in het NH Hotels wilt mee-

beleven, kunt u dat ook op de bon

hiernaast aangeven. U wordt ontvan-

gen meteen hapje en een drankje,

aangeboden door NH Hoteles. De
middag wordt muzikaal omlijst door

het Mainstream Jazzcombo met onze

plaatsgenoot Oer Croenendaal.Tevens

zal het Zandvoorts Mannenkoor een

ter zingen zij in de Agathakerk het

Nieuwjaarsconcert, samen met het

Zandvoorts Vrouwenkoor en leden

van andere Zandvoortse koren.

Aansluitend biedt het NH Hoteles

de mogelijkheid om aan te schuiven

voor een uitgebreid 'Zandvoort buf-

fet'. Dat bestaat uit een voorgerech-

tenbuffet, een hoofd gerechten buffet

en een dessert buffet. Houders van

een ZandvoortPas krijgen €5 korting

per couvert van €29,50 {max. 4 per-

sonen per pas). Voor de kleintjes is

er het speciale Nino Happy Buffet

(€14 en geen korting) met allerlei

lekkere dingen.

De Zandvoortse Courant en NH
Hoteles ontvangen u graag op 12

januari aanstaande vanaf 15.30 uur!

Zegt het voort, zegt het voort!

Start van digitaal loket Zandvoort

De gemeente Zandvoort heeft de afgelopen tijd hard gewerkt

aan een digitaal loket, een loket dat door iedereen die de be-

schikking heeft over een computer met verbinding met inter-

net, snel en goed gebruikt kan worden. De opening van het

loket werd voorafgaand aan de gemeentelijke nieuwjaarsre-

ceptie gedaan door wethouder Wilfred Tates, die in de raads-

zaal als eerste een product van de gemeente regelde via het

'an Zandvoort

:n aantal pro-

24 uur per dag, 7 dagen per

week. Het gaat om de vol-

gende zes producten: een

uittreksel CBA (Gemeentelijke

Basisadministratie), een uit-

treksel burgerlijke stand,

een verklaring naamgebruik,

vertrek naar het buitenland,

een kapvergunning en een

eenmalige inzameling grof

huisvuil.

Met DigiD

Om producten online aan te

vragen heeft de burger het

zogenaamde DigiD nodig. Via

dit 'digitale paspoort' worden

troleerd. Voordeel is boven-

dien, dat de persoonsgegevens

niet steeds opnieuw ingevuld

hoeven te worden. Ook is er

gezorgd voor de mogelijkheid

om via internet het gevraagde

product te betalen. Hiervoor

is een internetkassa ingericht

met de mogelijkheid om via

iDEAL of creditcard de betaling

direct te verrichten.

Verder ontwikkelen

Met de invoering van het digi-

taleloket is een belangrijke stap

gezet in de richting vaneen d i-

gitaiegemeeme Suigei^eeste!'

Niek Meijer beloofde in zijn

nieuwjaarsrede dat in het ko-

producten worden toegevoegd

aan het digitale loket. De afhan-

deling van alle via internet ge-

dam lokdie

de post of balie zijn gedaan, zal

binnenkort verbeteren en meer

digitaal geschieden. Achter de

schermen wordt hier al volop

aan gewerkt. De introductie

van de nieuwe werkwijze, en

.ingaan gekoppeld een nieuw

document beheersysteem, staat

gepland voor april 2008.

Zoek & boek
Zoek & boek is een gezamenlijke dienst van de Nederlandse

openbare bibliotheken. Het biedt bibliotheekleden de moge-

lijkheid om via Internet de collectiegegevens van alle lande-

lijke bibliotheken te raadplegen en de titels via Internet aan

te vragen. Zo krijgen de leden toegang tot 35 miljoen boeken,

maar ook cd's, muziek-dvd's en muziekpartituren. 24 Uur per

dag, zeven dagen per week.

iag bij een andere

én het transport.

is ingediend krijgt u per

een bevestiging van de

lag. Tevens wordt u per

op de hoogte gehouden

n het a lagprc

Sinds a

materi.

2007 kunnen de

deel van de openbare biblio-

theken in Nederland. Dit kan

ook bij de vestigingen van

Bibliotheek Duinrand, waar-

onder vestiging Zandvoort.

Met uw lenerspas bij de hand

kunt u gaan zoeken vla deweb-

catalogus van uw bibliotheek

op www.bibliot heekduin rand.

nl. Er kan onder meer worden

gezocht op titel, auteur en on-

derwerp. De gevonden boeken

en andere items zijn direct aan

te vragen. Bevindt het item

zich In de collectie van de ei-

gen bibliotheek, dan wordt er

een bericht verstuurd dat het

klaarligt. Is een boek niet bij de

eigen bibliotheek ver <'iigbaa-
:

dan verzorgt Zoek & boek de

krijgt automatisch bericht zo-

dra de het aanvraagde afge-

haald kan worden in de door

u geselecteerde bibliotheek-

vestiging. Doorgaans kunnen

bibliotheekleden het boek, te-

een week bij de eigen biblio-

theek afhalen.

^J^zoek&boek

Veel geld voor Kika

Het goede doel van de Nieuwjaarsduik was de stichting KiKa.

Alle KiKa-beren die te koop werden aangeboden en waarvan

de opbrengst eveneens naar de stichting ging, zijn verkocht en

dat resulteerde in een mooi bedrag.

caféDeSch;

natlg

ïen.hï

spontane act

heb-

€ 850 opgeh;

stichting Kinderen Kankervrij

(KiKa). Voorwaarde was dat zij

zouden meeduiken met de

Nieuwjaarsduik. Dat kostte

nt dat waren ze toch al van

n! Tegelijkertijd liep er een

erij van de Zandvoortse

ddingsbrigade, waren
donaties en was er veel

;orgeld opgi lald. Het

ndelijk bedrag dat na;

wordt overgemaakt

ookaanzienlijk:€3500.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Vanaf vrijdag minder koud

Een bijzonder imponerend

hogedrukgebied heeft zich

inmiddels opgeworpen bo-

ven Noordwest-Rusland,

alst \

weergeeft dit barometrisch

zwaargewicht (ruim 1060

millibar) ons niet dezer da-

gen. Tegen het weekeinde

verzacht de atmosfeer zelfs

alweer met een meerzuide-

Koud is het Inmiddels

echter wei geworden in

het Zandvoortse, maar
Nederland -gelegen aan de

zuidwestkant van de hoge-

drukreus- krijgt geen diep-

vrieslucht binnen en dat is

schaatsliefhebbers. Het

bijna verontrustende punt

is in dit toch wel nieuwe

winterklimaat dat de kou-

debuffer minder groot aan

het \ jide i strc

waarts.Wezien in het bron-

gebied richting Finland ook

deze keer weer dat er nau-

welijks echte koude voorra-

dig isen hoewel dewlnd de

oosthoek heeft opgezocht,

betekent dat slechts een

geleidelijke afkalving van

het kwik.

Deze donderdag was zo'n

beetje de koudste dag van

de week en de soms krach-

tige ooster maakte het voor

het gevoel ronduit koud (ge-

voelstemperatuur op -7 of

-8 graden). Het kwik kwam
eigenlijk amper boven nul

en de welhaast snerpende

wind deed toch wel behoor-

lijkaan de echte winter den-

ken. Flink lage nachttempe-

Weer

Temperatuur

de wind bleef doorblazen

en de brede opklaringen

goeddeels uitblijven.

Op vrijdag lijkt de mini-

koudegolf alweer over z'n

top heen te zijn, alhoewel

in deze situaties de kilte

nogal stroperig kan zijn

en dus nog wat langer kan

blijven 'plakken'.

De in de tabel genoemde

zijn dan ook de meest po-

sitieve waarden.

Het meest plausibele

chting anaf het

week lijkt door te zullen

zetten. We hebben dan

traditiegetrouw de wind in

de zuidwesthoek met tem-

peraturen dikwijls tussen

de 5 en de 10 graden, maar

of dat lang gaat duren?

De eerstkomende kans op

weer (wat) kouder weer
zal rond het midden van

de maand liggen.

Inmiddels zijn de dagen aan

het lengen, zingt de merel

z'n bekende deuntje weer,

is de eerste vroege narcis al

gesignaleerd in het perkje,

dansen de muggen frivool

hun cirkeltjesen weven de

spinnen hun ragfijne web-

ben gewoon nog, alsof ze

zich niets aantrekken van

een paar vlagen koude

vrieslucht.

Mare Putto

Min -3

Zon 45%

Neer a g 25%

-2 1 4

35% 10% 20%

30% 50% 50%

0k



Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r ' m Sportraad Zandvoort

iiiiiinnTim
American Gangster

There are two sides to the American Dream

Frank Lucas (Dei

Washington) is

stille chauffeur \

rarteci

ngrijki

ineel.Al!

ZANDKORRELS
Behang- en Te huur:

schildersbedrijf Praktijk/ kantoor ruimte.

Arnold Nijkamp In Zandvoort Noord.

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel Cs. 701T1
2

.

06-54264 259 Tel. 06-1009 n8gz

Voor al uw behang-, Verloren:

wit- en schilders-

werkzaamheden Gouden oorknop. Grote

emotionele waarde.

Autobedrijf €50 beloning

Trade Ard. voorde vinder.

Lid BOVAG en NAP Adres bekend bij

Max Planckstraat 44, de redactie

tel. 5730519./ (Tel. 5 732 752)

06-53498304

www.trade-ard.nl God zegt:

"Want ik weet welke

Kabel-internet/adsl plannen ikvoorje heb."

installateur helpt Plannen van vrede

bij alle engeluk.omjeeen

PC-PROBLEMEN. hoopvolle toekomst

Advies en aanleg te geven (bijbel).

(draadloos) netwerk. Gebedshuis Zandvoort

Ook avonden /weekend. wenst u een fijn 2008

Rep-it. totaal service

voor computergebruikers. Gevraagd: jonge

023-5719666 of dames voor erotiek.

06-44696001. ; Tel. 5716998. Hoge

Met garantie en KvK. bijverdienste.

zijn baas plotseling

sterft, maakt Frank

hier slim gebruik

van en bouwt met

eigen imperium

op. Richie Roberts

(Russel Crowe) is

een agent en een

outsider. Hij weet

dat de drugswe-

reld nu gedomlni

wordt door een zw
man die vanuit het collega's - eenzame
niets is gekomen. Lucas mannen aan tegenover-

en Roberts houden zich gestelde kanten van de

beiden aan een strenge wet. Een confrontatie

ethische code die hen kan niet uitblijven...

;cheidt van hun

l Bibliotheek Zandvoort

Open ngstijden

ma: 14.00 UU - 20.00 uur

di: 14 00 uu - 17.00 uur

WO: 10 00 uu - 17.00 uur

d0: 14 00 uu - 17.00 uur

vrc 10 00 uu - 18.00 uur

ia: 10 00 uu - 14.00 uur

Prins E 34 T[c 23) 714131
)

ZANDKORRELS INV ULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels- of zakenadvertentles

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exdBTW)

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht ;B

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. sVPEIkdft-ffcisHkinenellelett

dezelfde week.

.' .'
," .'.

1 ,'naportwkjep

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist UwZandvoortpas nr

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhoud zonder

Filmprogramma
03 t/m 09 januari

Dagelijks
,12.00 & 14.00

BEE
MOVIE

|(jJJ Ned. gesproken

Dagelijks

16.00

IC*2*/Ocneepsionaensvsjo

ionteêoe

I©

Do. t/m Di.

19.00

-ompAss
Daniel Groig
Nicole Kidman©

Dagelijks
21.30

AMERICAN
GANGSTER
©

Denzel Washington
Russel Crowe

Woensdag
19.30

ILIONSFORLAMBSI
I regie: Robert Redfard

: Robert Redford

Meryl Streep & Tom Cruise

I©

2042 JM. Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

De dagen vliegen voorbij alsof

het niets Is. Van het ene land

gereisd. Toch lijkt het alweer ge tijd afscheid neemt van het

eeuwen geleden dat ik in m'n avontuur en verder gaat met

short en bikinitop in de Thaise

shake zatte genieten. We heb-

het leven datthuisop je wacht.

Omeerlijktezijnkijklkernog

niet naar uit om de sleur weer riendschap is iets speciaals en dere uitdaging. Fonkelnieuwe

ben zoveel gezien en meege- in te gaan. Daarvoor hebben tijdens een reis als deze kom je fantasiën zullen nu een vol-

maakt dat het moeilijk is dit al- we een veel te leuke tijd ge- r zeker achter wat het woord

lemaal zosnel achter elkaar te had en zeg nou zelf, wat is er vriendschap' nu eigenlijk be- in de creatie die mij maken tol

verwerken. We staan versteld mooier dan reizen? tekent. Ik heb veel nagedacht wie ik ben. Wat ik daadwerke-

van wat de wereld allemaal te ver de toekomst, iets dat ze- lijk word is nog niet helemaa

bieden heeften kijken uit naar We hebben niet alleen veel ker niet onbelangrijk is in de duidelijk, maar gelukkig heb ik

alles wat we in ons leven nog

zullen zien van deze magische

gezien en ondernomen tijdens bloei van je leven... Ja, het klinkt

onze kleine wereldreis, ik heb allemaal ernstig, maar het is

nog even om dit uit te vinden

onze laatste 2 weekjes zon, zee

aardbol. ook veel geleerd: over vriend- an cruciaal belang hier af en en strand in Fiji. Ik wens ieder-

schap, familie, liefde en vooral toe eens bij stil te staan. een een superspetterende

Elke dag komen weeën stapje

dichterbij het einde, de droom

over het tijd vrij maken voor je

eigen verlangen. Mijn familie De afgelopen 4,5 maand heb ik

nieuwjaarswisseling! En ont-

houdt, het leven bestaat uil

houdt op ... Op een gegeven

moment Is dat nu eenmaal zo

zal er altijd voor me zijn, daar een droom in vervulling laten

ben ik zeker mee bevoorrecht, gaan. Het is tijd voor een an-

een web vol dromen, aan jou

de keus welk draadje je volgt!

Heb je ff...

... voor Sheila Hendriks, 1 6 jaar

.'-. rlköl. I Cd CfCC rl i)i=lët da'

kopen, "oen \\e-j k zowat;

Waar kennen we je van?

"Je kunt; me tegenkomen b\ d

Het is mijn eerste baantje.

Meestal loop ik in de winkel om
<la--;en te helpen, pa< beste lin-

gen uit of 9ta achter de ka9;"'a.

,-
:

'\l'
:

'jl'-yii :: ii "et : -e
:!: -y.

5 *ig f n a9 het heel erg dr:ik i- d<

'Cl -:s rl t:
I
>: ?rl d' Uat9: i'. '."öiUiisllI

Wat doe je naast je bijbaan?

"Ik zit in de derde van het VMBO op de Wim Gertenbach

school. Een leuke school om op te zitten. Mijn grootste hobby

is dansen. Twee keer in de - cc< q.a ik &im;n met vriendin tic

• sdi' CC- "ari:;9Cl:CC . !
:. \]C'y Kla9 9 ei :'-ai e

-

, gedaan, maar -..

doei', san streeï-^ance. e<kerdan9eri op hiphop muziek.dat

vi'o i< echt (jiiperli.uk."

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?
"Echt uitgaan doe ik ruw n et. Ik vind -"et •c-i gezellig om met

vrendrne- te gaan . i'kelen. TriuiB zit k vaak achter de com-

_i..te"Ve flirtten. 0~ Ik ga 9a -en met vrie-dinneii r-an-spai :•-.

oefenen. '.Ve deen -"e"; onze dan9.-.iivep mee aan wedstrijden

':( :-.e ge-.er: co-., optredens. P-.,9. -"et ii i-el.=:ign I da: e a Ie

r-anepaï-ie' uitje 'ooi-.- <ent. Uiteinde i|l .
i

ik late^da-ïï-e-es

.-.oiden. lu een e lp da- 9 en, Ii it me ve .-.at. Nel: zoal e het

meisje in de dansfilm 'I loney' met Jessica Alba."

I Know Where It's @
Vrijdag 4 januari:

Café Neuf in de haltestraat organiseert

ee ,_

i spetterende nieuw aarsD.nty D Lucia.

bekend van o.a. de Motown party's in de

Lichtfabriek, zal deze avond de muziek ver-

zorgen. Dit betekent dus veel soul, Motown
en dance classics! Er is niets beter dan swin-

gend het nieuwe jaar ingaanl Entree is gratis.

Zaterdag 5 januari:

Neem je kleine broertje of zusje mee naar

het altijd fantastische Circus Herman Renz.

Speelse zeeleeuwen, spanning op de hoge

draad en een wervelende act met leeuwen

en tijgers. De nieuwe voorstelling van Circus

'Herman Renz heet 'Bellissimo', een zinde-

ircusshow met een groot live-orkest

b topattracties uit alle windstreken. Niet al-

leukvoorde kleintjes! Je vindt het circus

noverlKEA in Haarlem. Voor kaarten en

Zondag 6 januari:

- Om het nieuwe jaar goed te beginnen, no-

digt Grand CaféDanzee iedereen uit voor een

I hapje en een drankje tussen 16.00 en 17.00

erna zal er een live optreden plaatsvin-

n de Amsterdamse artiest Gina Del Rio.

ieniet van de laatste dag van het weekend in

het sfeer- en swingvolle Danzeel
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Hoofdpijn en
goede

voornemens
Bolnk, boink, alsof er een

mannetje met een hamer

aan de binnenkant van mijn

hoofd overuren maakt met

timmeren. De laatste twee

weken van het jaar is er

elke avond wel een feestje

of een andere aanleiding

om veel alcoholische ver-

snaperingenen sigaretten

te nuttigen. En de laatste

dagen gaat dat steeds vaker

gepaard met knallende kop-

pijn 's ochtends. Nog even

volhouden, nog heel even.

En dan is het gelukkig ja-

uari, de saaiste maand
a februari. De goede vi

emens stapelen zich op.

Als het 2008 is, ga ikw

r.ond eten, gewoon (

keer per dag, dan ga ik flink

ideren met wijn en elke

week naar de sportschool.

In 2008 ga ik afstuderen,

vind ik een leuke baan, ga

ik vrijwilligerswerk doen in

ondre

Wat zal 2008 voor Zandvoort

brengen? Hopelijk wat
beter dan 2007 voor

strand pachters. Geen zv\

men die delen van het

strandweg slaan, en >

varme zomer. Het jaar

;on in iedergeval goed met

opula

duik. Vorig jaar ging dez

log gepaard met stom
vindkracht zeven. Dit ja;

legon het zonnetje hei

ven voorzichtig te schij-

ten toen de dappere deel-

Zou dit een teken zijn voor

n beter strandseizoen in

2008?

Mijn hoofdpijn wordt lang-

aan minder, het man-

netje met de hamer besluit

te stoppen met timmeren.

December is een gezellige

stiekem allemaal weer blij

s het januari is. Ik heb zi

n het n e Ja;

StapKcwotó'

«z>
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DORSMAN
ASSURAIsTTlËN

Wij wensen u een
goed verzekerd 2008!

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Hëc Zorgcentrum

Meerleven in

Bennebroek, heeft

80 verzorgings plaatsen

waarvan 60 reguliere - en

psychogeriatrische zorg en

1 2 plaatsen voor visueel gehandicapten.

Tevens wordt er assistentie geboden bij

noodoproepen van de bewoners van

wooncomplex DeVoghelsanck en in het

ra Ie zorgpakket.

VRIJWILLIGERS
voor alle locaties

Het Zorgcentru

A.G. Bodaan in

Bentveld, biedt

huisvesting en

verzorging aan

Inhoud van de werkzaamheden:

De beroepskracht ondersteunen bij:

Koffie/thee serveren in het restaurant;

Wandelen met een bewoner:

• Begeleiden van gezelscha pspelen middag;

Bezoek brengen aan de bewoner:

Krant voorlezen:

* Begeleiding bij uitstapjes;

Assistentie bij feestavonden;

Chauffeurs die bewoners kunnen rijden m

;edste z

lord.

Professionaliteit,

zelfstandigheid en

cliëntgerichte zorg

staan bij ons hoog in

Het zorgcentrum

Huis in de Duinen in

Zandvoort, bestaat uit

90 verzorgingsptaatsen,

25 plaatsen voor psycho-

19 plaatsen op de

wijkverpleegboeg met
terminale zorg en

200 aanleunwoningen.

illijm-:

Wat wij u bieden:

• Deel name aan de a r

sling van de stichting;

zijn tal van mogelijkheden, binnen o

voor vrijwilligerswerk.

i

il: 023 - 5 1 03006

Lichting ZorgContact. Postbus 264, 2040 AG

£andvoortui.v.JoséJongkoen,

medewerker P&O. Via e-mail aanleveren kan

ook naarj.jongkoen@zorgcontactgi-oep.nl

naar aanleiding van deze advertenti

x op prijs gesteld.

Wenst u een
gefukkig 2008

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

Een wonderlijke wereld
Meer dan 25 jaar lang las Midas Dekkers zij

radio. Voor de laatste maal heeft hij zijn ve

andere beesten'. Ook geeft de in 1946 in Ha

nog regelmatig lezingen. Hij verbaast zich t

1 Vroege Vogel-column voor op de

halen gebundeld in 'De Walrus en

irlem geboren bioloog en schrijver

ver de wereld om hem heen.

"Zien doe je met je ogen, horen met ji

Midas Dekkers in een onlangs gehou

den lezing. "Ruik je 4711, dan waan jt

je weer bij oma op schoot. Ruik ik wie

rook, dan zit ik weer in de RK kerk of

de Oude Groenmarkt (in Haarlem) er

ruik ik sigaren, dan denk ik aan mijr

opa. Vroeger rookte

een beetje opa siga-

ren. Deed hij dat niet,

dan verstond hij zijn

vak niet. De opa's

van tegenwoordig

rennen in een paars joggingpak dooi

het park. Vroeger rendejealsjedetreir

moest halen om niet te laat bij je baa?

te komen. "Wat moet ervan kleinkinde-

ren worden als ze nooit een echte opj

hebben gehad?"vraagt hij zich quasl-

on gerust af.

Voortbewegen
Over de tweevoeter schrijft hij in zijr

'beesten bundel': "Dankzij het feit dat

wij op twee voeten lopen in plaats

van vier, kregen we onze handen vrij

voor zaken die zo moeilijk waren,

uitgebreid. Van I

ten word je slim

"Ah je met één stok loopt,

ben je een oude knar. Loop

je met twee stokken, dan

ben je een sportieveling

ipen op twee vc

Als dat zo is, m

doen het ook. Kijk

eens hoe een merel

zich voortbeweegt.

Met twee pootjes

tegelijk, zaklo-

pend, zij het zonder zak, hipt hij

voort alsof het voor merels elke dag

Koninginnedag is. Vogels stammen
ook van de viervoeters af. Maar die

hebben van twee pootjes vleugels

gemaakt. Jaloersmakend cirkelen ze

daarmee al eeuwen boven onze hoof-

den. Toen wij nog, met onze handen

in het haar, het gereedschap zaten

uitte vinden,"

Bezoek ook eens onze website:

www.zandvoortsecourant.Til

50 plus pagina *

Een prettige kerst

Op tweede kerstdag waren verschillende gezellige middagen

voor senioren georganiseerd in het dorp.We namen een kijkje

in het Huis in de Duinen, waar een kerstshow werd opgevoerd

die daarna verhuisde naar Huize Bodaan. Ook brachten we

een bezoek aan de 'high tea' bij Pluspunt.

Terwijl Marijke ten Haaf

waarschijnlijk op hetzelf-

de moment op haar ski's

de berg afsuisde, bracht

FroukjevanTetterodede

grote zaal van het Huis

in de Duinen in gereed-

heid voor het optreden

van Willeke d'Estell en

Erwin Fillee.

Willeke begon

optreden met eer

kende kerstliedjes, waardoor

de stemming er meteen in

zat. Direct daarna volgde een

medleyvan haar naam genoot

.

Willeke Alberti. Mevrouw
Elisabeth Schmitz. Bep voor

intimi, die op de voorste rij zat,

zong uit volle borst mee. Bij

het nummer'The White Cliffs

of Dover' van Vera Lynn vertel-

Suykerbuyk dat ze Vera ooit in

het echt had zien optreden.

Haar zachte g verraadt dat

ze oorspronkelijk uit Brabant

komt, maar ze woont al sinds

rardig zl

1949 in Zand voort. Verliefd ge

worden op een Zandvoortei

getrouwd en vier kinderer

gekregen. Samen met haa

man heeft ze een haringka

gehad. "Niet zo'n mooie zo

als je dietegenv

leven", vertelt zi

De Brabantse g

heid heeft ze gelukkig no

verleerd. Na de korte pauze

trad Erwin Fillee op. Samen
met Willeke zong hij prachtige

duetten. De bewoners van de

Bodaan werden daarna op hun

kerstshow getrakteerd.

elijk-

Pluspunt

Ook de medewerkers van

Pluspunt hadden enorm hun

best gedaan er een prettige

kerst van te maken. Een High

Tea met prachtig gepresen-

teerde lekkernijen, een

bingo en verschillende

kerstverhalen, voor-

Porsch. En 'het Is geen

feest, als Knelis er niet

spreuk op zijn visite-

kaartje luidt. Knelis var

de Veluwe speelde op

zijn accordiola de ster-

ren van de hemel. Van

kerstliederen tot Tulpen

uit Amsterdam, waarbij de

beentjes van de vloer gingen.

Medewerkers Karin de Graaf

en Renz Koning, die zich sa-

men met andere collega's

deze middag als vrijwilliger;

hadden ingezet, waren te-

vreden over de Inmiddels

voor het vierde jaar gehou-

den kerstviering. Lies van der

Snee-Pauwels (o, ja, zij werkte

vroeger bij Burgerzaken in de

Schoolstraat) zuchtte: "Ik heb

een heerlijke middag gehad"

en nam plaats in de belbus die

haar naar huis bracht.

De Wet Koop op Afstand

's Avonds onder het eten of tijdens het journaal gaat de te-

lefoon. Een vriendelijke mevrouw of meneer heeft een voor-

delige aanbieding voor u. En voordat u het beseft heeft u een

nieuw telefoonabonnement of andere stroomleverancier. Of

een artikel dat u eigenlijk helemaal niet wilde. Zit u daar nu

aan vast? Een mondelinge overeenkomst is toch ook een over-

's Avonds onder het eten of Sinds2O0i kennenwe in Neder-

tijdens het journaal gaat de land de wet 'Bescherming van

telefoon. Een vriendelijke de consument bij op afstand

mevrouw of meneer heeft gesloten overeenkomsten'. Kort

een voordelige aanbieding gezegddeWet KoopopAfstand.

lordat u het be- De twee belangrijkste regelsr .1. En

lent of a

seft heeft u

stroomleverancier. Of e

tikel dat u eigenlijk hek

niet wilde. Zit u daar n

vast? Een mondelinge

eenkomst is toch ooi

overeenkomst?

tele- an deze wet zijn de inform,

tieplicht van de verkoper en het

recht op ontbinding van de koop

binnen zeven werkdagen.

Informatieplicht van de
verkoper

Als het gaat om telefonische

verkoop, dan moet de leve-

rancier zijn identiteit en het

het telefoongesprek aan het

begin van elk gesprek duidelijk

maken. Als dus niet helemaal

duidelijk is, waarom iemand u

Opzegtermijn van zeven

dagen
Omdat u bij een koop op af-

stand het product niet in de

winkel kan bekijken, is het las-

tiger om te beslissen of u het

wel echt wil kopen. Vandaar

dat de wet een bedenktijd of

opzegtermijn heeft voor koop

op afstand. Binnen die zeven

werkdagen mag u dus de over-

eenkomst herroepen zonder

opgaaf van redenen.

Geen interesse

Het verstandigst is helemaal

niet op telefonische verkoop in

te gaan Bezint eer ge begint

Goed voornemen:

geen woorden maar daden

Waarom gaan mensen naar de sportschool? Twee keer in de

week aan apparaten hangen, roeien of fietsen terwijl je geen

meter vooruit komt? Omdat gezegd en geschreven wordt

dat het zo goed is? We nemen een kijkje bij sportschool He-

althclub Zandvoort waar eigenaren Hans Jansen en Monique

Biesot antwoord op onze vragen geven.

"Bij het klimmen der ja-

ren neemt je spiermassa af.

Uithoudingsvermogen en co-

ördinatie worden minder als je

er niets aan doet. Door middel

van fitness houd je je spieren

op peil en door bepaalde oe-

feningen met gewichtjes kun

je je coördinatie verbeteren.

Het uithoudingsvermogen
bouw je op door op de cardio-

apparatuur, zoals loopband,

roeiaparaat of crosstrainer, te

werken. Je ondervindt er in het

d.vj.eh ks leven grote voordelen

van.Je voert je in het algemeen

lekkerder.frtteren bijvoorbeeld

lopen offietsen gaan je gemak-

kelijker af", legt Monique uit.

Goed gevoel

Dit beamen Henny Melief-de

Munnik en Hans Canjels, fiet-

send op de hometrainers. "Ik

heb nooit gesport", zegt Henny,

"geen tijd, geen zin, je kent dat

wel. Ik ben dit jaar begonnen

en daar heb ik geen spijt van."

Ts n ngsmaatjeHansvultaan:

"Nadetraininghebjeeengoed

gevoel over jezelf Ik kom hier

twee a drie keer in de week." Als

je een senior bent en nooit ge-

sport hebt, kun je er toch beter

niet meer aan beginnen? "Juist

kijken wat mensen willen en

kunm .aken v

op maat. Onze jongste sporter

is15.de oudste 84.0m te kijken

of het bevalt is een proefles is

altijd mogelijk."

Goede begeleiding

"Een goede begeleiding is

ontzettend belangrijk. Voor de

beginnende en de gevorderde

sporter. Als je oefeningen niet

op de juiste manier uitvoert,

kun je nare blessures oplopen.

Wij kijken daar zelf op toe en

hebben gekwalificeerd perso-

neel rondlopen," vertelt Hans.

Je moet zeker jaren trainen

voordat je resultaat hebt?

"Dat \ ilt 1 icht

Monique, "meteen in de eerste

drie maanden ga je je veel fitter

voelen."Soms valt het niet mee
de discipline op te brengen om

en Monique vinden persoon-

lijke aandacht en een prettige

sfeer in de sportschool heel

belangrijk. Er staat een grote

leestafel waar na de training

koffie of een (sport)drankje ge-

dronken kan worden. Je hoeft

geen Marleen Velthuis of Sven

Kramer te worden, maar goed

zelf ee 1 ' goed gevoel. Daar kan

geen sportmedaille tegenop.

f Oproep aan de lezers:

^

Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste ji

Wilt 11 hierover vertellen? Neem dan contact op via

s: 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel 5732752
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Kerstboom eruit?

Mooie jroene plant erin!

Haltestraat# Zandvoort tel. ; 025-57 120 60

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453 1

E-mail: kittywiileni5e@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

ilgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

tuiden - Heemslede - Zandvoort

Moderne praktijk,

nu een halfjaar op

nieuwe locatie.

Aanname van

nieuwe patiënten

mogelijk

vanderBendde Wee
Tandartsenpraktijk van der Bend & de Wee

Korte Kleverlaan 38 - 2061 EE Bloemendaal

023-5270027

www.tandartsenbioemendaal.nl

info@tandartsenbloemendaal.nl

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

I C#r 5Portraad Zandvoort

&ftoptiek
Wenst u een helder en
goed zicht in 2008

ooooooooooooo<x>oo»oo<>oo«ocooeooooo

Grot© Krocht 20a Zandvoort

Tel.: 023 -571 4395

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

De beste wensen voor 2008

Anja, Marja,

Rob en Robin

EMEsmmmsm

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Wie wordt Zandvoorter
van het Jaar 2007?

Kom ook gezellig naar het NH Hotel

op zaterdag 12 januari en maak de
bekendmaking live mee!

Kijk snel op pagina 14I

Js! Gemeente Zandvoortfr£T^
lt 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

8 januari - openbare bijeenkomst integrale visie

parkeerbeleid.

Op dinsdagS januari is er een openbare bijeenkomst

met als centraal thema de Integrale visie parkeer-

beleid. Het is een openbare bijeenkomst, waarin

raadsleden nader geïnformeerd worden. Ook zal

stellen zoals het plan van de heerSwitters en het

pai kee'syi'-teem n Noord wijk De nfo "!" at e Li
1

1 ee n -

komst begint 20.30 uur. Locatie: raadzaal - raadhuis

Zandvoort.

Nieuwsbriefmiddenboulevard

De tweede nieuwsbrief Middenboulevard [december

2007) is opgesteld en op de gemeentelijke website

geplaatst (www.zandvoort.nl.). De nieuwsbrief bevat

informatie over het werkprogramma, het bestem-

mingsplan, de erfpacht de volumestudies en de grond-

exploitatie. Wij maken een ieder attent op de moge-

lijkheid om den eir.vs hi iet' i'.j het gemeentehuis af te

halen. Tevens liggen er exemplaren van de nieuwsbrief

bij de bibliotheek Mocht u niet in de gelegenheid zijn

de nieuwsbrief af te halen dan kunt u telefonisch een

exemplaar van de nieuwsbrief aanvragen via telefoon-

nummer 5740413- Burgemeester en wethouders van

Zandvoort.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 10 januari vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

Li,- 111 de oom "
lii- e ka nier. De exacte LwiiiTiiL- 1;

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

tel.(023)5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Helmerstraat 5. vergroten woning. Ingekomen 24

december 2007 2007-2 giRv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde

inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden.

Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze

over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt maken. 5lechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouw-

verordening kan worden verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze kenbaarwor-

v c-
1 1 V! 1 s:e:li'ig. vvo- dl a ""zond ei lijk gepubliceerd.

Deze publicatie betekent ook niet dat u een be-

zwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pasdan kunnen belanghebbenden

Artikel 25 WRO: vaststelling bestemmingsplan

'Oud Noord'

Bij besluit van 11 december 2007 heeft de raad van de

gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmings-

plan "C-i.\-. Moed -ei bestem m gsplr-m :: '. p beu ?:- ld e

onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbe-

van zes weken vooreen ieder ter inzage gedurende de

openingstijden bij de centrale balie van het raadhuis

van Zandvoort (inga ngSwaluést raat 2) te Zandvoort.

Degene, die tij:, ig z in : ie
" ;.,, i:e i'ij de gemeenteraad

ken baar heeft ge maakt als mede een belanghebbende,

d e aantoont, dat hu re;el jke'vv js met in s.iaat is

geweest overeenkomstig het bepaalde in artikel 23

juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-

recht zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te

maken, kan gedurende de termijn van de te rinzage lig-

ging tegen het bestemmingsplan schriftelijk beden-

kingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord

Holland, Postbus 123,2000 MD Haarlem.

Voorts kaneen ieder gedurende voormelde termijn zijn

bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij voormeld

college van Gedeputeerde Staten tegen de doorde raad

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestem-

mingsplan.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende

deputeerde Staten van Noord Holland in te dienen. Om
praktische redenen zou een dergelijk verzoek uiterlijk

14 dagen voor het e inde van de te rvisie legging moeten

worden gedaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik

wordt gemaakt kan hiervoor telefonisch contact wor-

den opgenomen met het secretariaat van de Afdeling

bereikbaar onder nummer 023-5144411.

Kapvergunningen verleend

- Haarlemmerstraat ia, 1 conifeer verleend op 3 januari

Belanghebbenden die in een eer; e 1 stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem,

afdeling Bestuursrecht Postbus 956. 2003 RZ Haar-

lem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen

schorsende werking. Een schorsende werking wordt

pas bereikt nadat de presidentvan de rechtbank dat in

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige

te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient verge-

Bouwvergunnlngen verleend

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 165, verwijderen asbesthoudend

plafond, verzonden 24 december 2007, 2 007-247 S.

Bezwaarschriften

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijd en. Belangheb ben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend mak ing e ei", gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

metvermeldingvan "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeesteren Wet-

houders. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnum met

Alleafdelinge z,,n be reikbaarv (023) 574 °' 00.

maandag t/m onderd g 8.30 -17 00 uur en vrijdag

8.30-16.00 uu

Melding of kis cht>

BelmetdeCen ra ie Me dlijn (023) 57402 oo, ófvul op

de website het digitale ormulierir ófstuureen brief

naarde klachte ncoórdi ator.

Openingstljden Centrale Balie

Maandag t/m voensda g: 08.30- 6.00 uur

Donderdag: 08.30- 0.00 uur

Vrijdag: 08.30- 2.30 uur

Tijdens de don erdaga ondopenst ellingkuntumaar

vooreen beper -taanta zakentere ht: paspoorten en

Openingstljden begra afplaats

De algemene egraafplaats en di renbegraafplaats

aandeTollenss raat zij dagelijks pen tussen 0S.00

Collegelid spreken?

Een afspraak nnaken rr et een co egelid doet u via

het centrale t lefoonn ummer. D arbij geeft u aan

waaroveruhet ollegel w i lt s p re ke n . H et ka n z ij n d at

u eerst naar ee ï vakafd elingverwezen wordt.

Vragen over e n bom plan?

Voorvragen ov rconcre te of gewe ste bouwplannen

isdewerkeenh idVergu nningverle ing op werkdagen

telefonisch be eikbaar ussen og.c en 10.00 uur.

Op zoek naar verk?

Werkgevers e werkz oekers ma ken gebruik van

www.werkeni zandvo ort.com. V or het vinden of

aanbiedenvan banen i Zandvoori
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Benodigdheden:

3 teentjes knoflook,

2 vleestomaten,

3/4 theelepel paprikapoeder,

2 potten visfond (a 380 ml),

ivisbouilionblokje,

2O0grtllapia,

200 gr zalmfilet,

zout en versgemalen peper.

i rode peper,

i kg mosselen,

3 etl olijfolie.

2dldrogewlttewiJn,

200 gr kabeljauwfilet,

4 takjes peterselie,

(facultatief) een in dunne rin-

gen gesneden venkelknol.

Bereiding:
Ui peller en in dunne ringen snijden. Knoflook pellen en fijn snijden. Tomaten ontvellen en in kleine blokjes snijden. Pepertje

wassen en, met of zand er zaadjes, in klei re ;tu -:jes 511 d s -i Mosselen wassen en kapotte we ggoo en !r g'ote pan olie verhitten.

Ui ca. 3 minuten zachtjes bakken. Knoflook en peperstukjes even mee bakken. Tomaat en paprikapoeder erdoor roeren. Fond,

bouillon blokje, 1 dl water wijn en t jri tosvcssei e
,_ geieel a:v de -.ook ; 'enge ,

i y.osseleri toevoegen en ca. 5 minuten koken

tot de schelpen open zijn. intussen de vis in stukjes snijden en met de eventuele ven kei reepjes aan de soep toevoegen. Soep

ca. 5 minuten tegen de kook aanhouden en de vis laten garen. Soep op smaak brengen met zout en peperen tijm verwijderen.

Peterselie fijn knippen en over soep strooien. Direct serveren met geroosterd (stok)brood en eventueel een frisse salade

m#OKO
U werkt met de cijfers 1 t/m g. Deze dient u in

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

Breinbreker

De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-

dige som op zo een manier op te lossen dat hij

klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

HGC FD GGF

KEF KA KDD

AHD EB KCA

Wil jij gratis naar 14 (pret)-parken?
Word dan lid van Kids for Animals!

ChildsLife @
international j£„

www.childslife.nl Giro 2840

Week

Binkie

Binkie zit hier al een hele tijd, daarom is hij dier

van de week. Hij is waarschijnlijk een kruising

rottweiler waardoor hij een tikkeltje bijdehand

is. Hij zoekt echt de grenzen op. Daarom zoeken

wij dan ook een baasje die deze grenzen goed

kan aangeven. Hij is sociaal met honden, maar

kan wel fel reageren op andere reuen. Hij heeft

hier in ieder geval twee hondenvriendinnen,

waar hij lekker mee kan spelen. Hij is gewend
om op een terrein te leven en is feitelijk nooit

in een huis geweest. Eigenlijk zoeken we voor

Bink dan ook het liefst een boerderij of zo, waar

hij een schuur heeft om in te slapen. Misschien

wel met een andere hond voor de gezellig-

heid. Hij liep bij zijn vorige eigenaar ook altijd

rond met drie andere honden. Als mensen de

uitdaging aandurven en hem in huis willen

proberen, zijn zij natuurlijk van harte welkom
om hem te komen bewonderen. We plaatsen

Binkie niet bij kinderen en katten in huis. Wie

heeft er ruimte voor deze schat? Als je hem
kent en hij weet wat hij aan je heeft is het een

kanjer van een hond. Wel met veel energie dus

daar moet rekening mee worden gehouden.

Wie komt Bink ophalen?

Kom langs in het asiel in de Keesomstraat 5,

tel. 5713888. Geopend van maandag tot en met

zaterdag tussen 11,00 en 16.00 uur.

Of kijk opwww.dierentehuiskennemerland.nl.

Autosport

ortse Courant

Autosport
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Nieuwjaarsrace beleeft primeur

Ondanks de provinciale perikelen gaat het Circuit Park Zand-

voort het jubileumjaar in op een wel heel bijzondere manier.

De nieuwjaarsrace zal voor een deel in het donker worden af-

gewerkt. De 4 uur durende race gaat om 15.00 uur van start en

eindigt om 19.00 uur. Daardoor zal de race deels in het duister

worden afgewerkt en zal ook in het donker worden gefinisht.

i r. d t

Voor een aantal rijders in de

Dutch Winter End urance Series

betekent dit een primeur. Voor

enkele andere equipes, die de

ervaring wel al hebben, is het

bijzonder dat het nu op het

Zandvoortse raceclrcuit gaat

plaatsvinden.

In de tussenstand hebben de

kampioenen Rob de Laat en

Marcel Broersma de leiding

De equipe van Peter Font ijn en

Peter Furth uit Zandvoort doet

ook mee, in een BMW M3. De

equipe gebruikte deze wagen
voor het eerst op het circuit

Het startveld is onderverdeeld

In vier divisie's. De divisie I be-

staat uit wagens die een mo-

torinhoud hebben van meer

dan 2000CC. Daarin is ook de

equipe van Fontijn en Furth

terug te vinden. !n deze klasse

rijden de fraaie GT's zoals een

Porsche gg7GT3, een Maseratl

3200 CT met onder me
Hessing aan het stuur

aantalSakers. Dedivisit

klasse onder 2000CC -

Renault Clio's, BMW 32oi's en

de Suzuki Swlfts te zien zullen

zijn. De divisie III is de diesel

klasse waar mogelijkerwijs al

een aantal deelnemers te zien

zal zijn die het komende sei-

zoen in deToerwagen Diesel

Cup zullen verschijnen. Dat

veld bestaat uit Volkswagen

Golf, Seat Cupra en BMWi2od.

De laatste divisie is de divisie

IV. Deze klasse kent een deel-

nemersveld dat uit BMW's
bestaat met een motorinhoud

Maximaal zullen er 59 wagens

aan de start mogen verschij-

nen, waarbij een onderscheid

zal worden ge maakt tus-

sen de verschillende soorten

auto's. De kwalificatie begint

Agenda Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort zal ook dit jaar weer een groot aantal

evenementen brengen. Hieronder de voorlopige agenda onder

voorbehoud.

Datum Race

Sjanuari Nieuwjaarsrace

(Dutch Winter Endurance Series)

2 maart Final 4 (Dutch Winter Endurance

Series)

22 & 24 maart Kinzo Paasraces

30 maart Marathon

3& 4 mei Historische Zandvoort Trophy

10 & 12 mei Pinksterraces

3imeienijuni Jubileum evenement

11 t/m 13 juli Deutsche Tourenwagen Masters

(DTM)

6&7september Trophy of the Dunes

13 & 14 september HARCGP Classic

3 t/m 5 oktober AiGP World Cup of Motorsport

18 & 19 oktober FormidoFinaleraces

8 november Zandvoort 500 (Dutch Winter

Endurance Series)

en de

r. De n

is gratis toegankelijk

mensen die met d<

len komen betalen € 7

het parkeren.

De sportraad wenst u een
sportief en gezond 2008!

www.sportinzandvoort.nl

n Oschers n de

alda; ,9 december jongst li

ndigden de beide Pete

legende plaats.

Sportraad Zandvoort

Winst ZSC'04 op De Stal

Op vrijdag 7 december werd de futsalwedstrijd tussen ZSC'04

en De Stal in de beginfase stopgezet. De redenen waren dat

er veel meer spelers waren dan KNVB pasjes. Daarop besloot

de scheidsrechter de wedstrijd te staken. Op woensdag 19 de-

In de prille openingsfase leek

De Stal goed aan de wedstrijd

te zijn begonnen. Het was ZSC
doelman Sander van der Wal

die de Zandvoorters op i-o

bracht. ZSC'04 liep daarna ver-

der uit naar 2-0 en vervolgens

ir3-c sn4-c

De spelers van De Stal kwamen
in het tweede gedeelte van de

wedstrijd nog wel terug tot

den ze niet voor ZSC'04. Met
de broers Nicky en Mitchell

Post, en ook met Mlchel van

Marm, Bas Lemmens, Jordi

Joachim en keeper Sander

van der Wal, was er binnen

ZSC'04 teveel kwaliteit inde

problemen te komen,

In de slotfase werd ereen over-

treding gemaakt in het straf-

schopgebied, waardoor Michel

van Marm de eindstand kon

bepalen op 5-2. ZSC'04 deed

daar goede zaken mee in de

tussenstand van het klasse-

ment en bleef daarmee op

koers voor de eerste plaats.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Accountantskantoor

Huppelschoten

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

Café Oomstee

CDA Zandvoort

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Meijershof, Restaurant

Netexpo Internet BV

Nobles

Pluspunt Boomhut

Sailfish Reclame

Slinger Optiek

Stichting ZorgContact

Tandartsenpraktijk

vanderBend&deWee

Van Aacken

Glaszettersbedrijf

VVD Zandvoort

Willemse Elektrotechniek



Makelaars O.C.

CENSE "
üonLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

::

U BENT OP ZOEK NAAR EEN ANDER HUIS...

...dat zijn veel mensen met u en het is dan ook de kunst om vóór al die anderen dat

ene leuke huis eruit te pikken en niet te laat te zijn. En als u dat ene huis dan denkt

gevonden te hebben, hoe weet u dan of de prijs niet veel te hoog is of dat er andere

gekke juridische of bouwkundige haken en ogen aan zitten ???? Is dit voor u gesneden

koek dan zou u een prima aankoopmakelaar zijn!!!

Bent u daar niet in geschoold dan raden wij u aan eens vrijblijvend contact met ons op

te nemen om te praten over een zoek- of aankoopopdracht.

Bij Cense en Van Lingen begint de dag op kantoor al vroeg. Twee mensen van ons team,

Hanneke Pindus en Erik Plantenberg, zijn volledig belast met de aankoopmakelaardij

en voor hen is het de kunst om voordat een woning op funda.nl staat, die woning aan

te bieden aan de zoekers van Cense en Van Lingen. Alle N.V.M, makelaars hebben een

intern uitwisselings systeem wat het mogelijk maakt snel te kunnen handelen voordat

de woning op FUNDA verschijnt en voor iedereen zichtbaar is. Ook de woningen die in

de stille verkoop staan zijn bij ons bekend. Bij Cense en Van Lingen zitten de zoekers

dan ook op de eerste rang.

Maar hierbij blijft het niet; we gaan mee naar de bezichtiging om te beoordelen of de

vraagprijs wel reëel is, we verzorgen alle onderhandelingen om tot een goed resultaat

te komen en de bouwkundige en juridische valkuilen worden in kaart gebracht. Tevens

controleren wij de door de verkopend makelaar opgemaakte koopakte. Ook als u naar

de notaris gaat voor het transport staan we aan uw zijde en dat is niet alleen voor het

kopje koffie. Problemen komen vaak pas bij de notaris op tafel en dan is het prettig dat

u iemand bij u heeft die de klappen van de zweep kent en uw belangen verdedigt. Bij

dit hele traject hebben we altijd maar één belang voor ogen en dat is het belang van

u als koper.

Dus of u nu koopt of verkoopt, we komen al bijna 40 jaar op voor uw belangen en dat

blijven we doen.
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Zie onze advertentie op

de achterpagina!

Nieuwjaar Onderzoek Autoport

Zandvoortse nieuwjaarsrecepties

Traditiegetrouw waren er in het eerste w
weer vele verenigingen en instanties die

ceptie hielden. Deze krant bezocht er een

enkele opmerkelijke uitspraken.

ïkend van januari

ien nieuwjaarsre-

antal en noteerde

Allereerst natuurlijk het Zand-

voortse gemeentebestuur.dat

vorige week woensdag de in-

woners ontving incerasdsisjil

Opvallend was de opstelling

van burgemeester NiekMeiji

met zijn echtgenote. Waar het

vorige burgemeestersechtpa,

altijd direct naast de toegar

tot de raadszaal stond, g>

flankeerd door de andere |i

den van het col lege, stond het

echtpaar Meijer midden in de

Auto Strijder

Zandvoort

zaal. Daardoor ontstond een

andere 'stroming' van de vele

Zandvoorters die hun beste

wensen kwamen aanbieden.

ZFM en BKZ
Afgelopen vrijdag was de

drukbezochte receptie van

de lokale radio ZFM in ho-

tel Hoogland. Voorzitter Eg

Poster gaf in zijn rede aan

dat de website is vernieuwd

en dat het goed gaat met
ZFM. Voorafgaand bezochten

we ook even de receptie van

de Beeldende Kunstenaars

Zandvoort (BKZ). Voor 2008
zijn er grootse plannen waar-

onder de open atelierroute,

die dit jaar onder de naam
'kunstbienale'op 10,11 en 12

oktober zal plaatsvinden.

KNRM
De nieuwe voorzitter van de

Niek Meijer, had zaterdag in

zijn eerste rede voor de vrij-

willigers van de redding maat-

schappij vooral oog voor de

veiligheid van de 23 mannen
die de 'red boot'Ann ie Poulisse

bemannen. Meijer zegde dan

ook toe dat nieuwe beman-
ningsleden goed getraind

blijven worden, met onder

kamp in Schotland, en dat de

groot aantal oefeningen zal

moeten afwerken. "Alleen dan

kunnen wij de

VVD
GedeputeerdeTon Hooijmaijers

heeft de afdeling Zandvoort

van de VVD niet kunnen over-

door de afdeling uitgenodigd

om op de Nieuwjaarsreceptie

:ijn partijgenoten uitleg

te komei

om het

erzynplan

rd Holland te verhui-

gloedvol betoog

aldus Meijei

sarborgei

an afdel

Keuning, "hij weet n

het v .Chil LUS: -n gedepu-

rde niet",

rpLitse.'de

teerde en ged

kwamen bij de

dezelfde argumenten naar bo-

ven als tijdens zijn persconfe-

rentie een aantal weken gele-

den. Hooijmaijers vergeleek de

situatie met een aantal grote

projecten In Noord Holland

die voor de toekomstvisie van

fig>B
lloon

Heel multikom,

vol granen en zaden €2.50

' 4 Roomboter croissants € 2.95

Stap ook eens binnen

voor onze belegde

broodjes met
ambachtelijke salades

en onze koffie!

NIEUWE COLLECTIES
ZIJN BINNEN !

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

de provincie belangrijk zijn.

Hij vergat echter één ding:

Zandvoort is voor een groot

deel afhankelijk van 'zijn' cir-

cuit Mocht het onverhoopt

toch gedwongen moeten ver-

huizen, dan zal het toerisme

alleen misschien niet voldoen-

de zijn voor de Zandvoortse

Commissievergaderinge
op 15 en 16 januari.

Raadpleeg voor de complete agenda's

de gemeenteagenda's.

o
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Familieberichten

i mij, maar niet in sombere dagen

als wolkenluchten licht verjagen

Herinner mij in stralende zon

hoeili was toen ili alles noq kon

woorden, il ie IHÏ7.L- VL-i-kitLiiliL-J;!

rgeveii nu mijn zorgzame

Er r'.iji; i-j-ji

kunnen we
man on onze iLipi-rpapLi

John van de Meent

is nvc-rlcdcn in de leeftijd van 41 jaar.

Leticia van de Meent-Vlicger

Donny

Damian

Vis l-L-:iri \:\

en ve:"de:v faaiiliulete:!

1 januari 2008

PieterPaaphtraat 7

2041 EC Zandvoort

De begrafenis heeft op 7 januari 2008 plaats-

gcvi .uden :ip de dljk-nu-ne lu^i^ifph Jti Z;i]"idv:i:iit.

Leendert Hendrik Dees

eduwnaai- van OjniDlia lilwbet.he Kaar

Namens familie en vrienden:

H. Koning - Dees

Corresponder.i ioudros:

A.M.Alblas- Koning
S!;L]if.:viikcui(il;i,H! 2ii

2015 LL Haarlem

Burgerlijke stand II Waterstanden

29 DECEMBER 2007 - 4 JANUARI 2008

Geboren:
Santi Kal Yves, zoon van:Greeven,TimoGuilla

Schouten, Suzanne Anna Msi is

Ondertrouwd:
Broer, Roel en: Jon

Paap, Maarten er

i _:!.! -:.?. .'Vi a i a "sli
i

Gehuwd:
George Adi Nugroho Harrijanto en: Ibrahim, Rl

Aprillia.

Overleden:

Caldwell, Hamilton Maclaren, oud 64 jaar.

Stam geb. Eikerbout, Bertha, oud 80 jaar.

Nijboer geb. Nieuwpoort, Jeannette Arm ande,

Boeree, Johanna Maria, oud 78 jaar

Zwikker geb de Beer, Irene Jantje, oud 61 jaar.

van de Meent, Johnny, oud 41 jaar.

Rop geb. van Kooij, Johanna, oud 73 Jaar.

van der Mije geb. Brandt, Elsebe Anna, oud 76 ja;

Kerkdiensten

ZONDAG 13 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10,00 uur ds. D,C, Nicolai uit Zandvoort

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uurdhr.Rv.d Smaal

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7

www.Adventskerk.com

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Spairenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ. Tuljn

Zandvoorter van het Jaar

wordt zaterdag bekendgemaakt
Komende zaterdag maakt burgemeester Niek

Meijer bekend wie de titel 'Zandvoorter van het

Jaar 2007' toekomt. De stembussen zijn geslo-

ten en de stemmen zijn inmiddels geteld! U kunt

zich nog opgeven om bij de feestelijke middag in

het NH Hoteles aanwezigte zijn.

De aanwezigen worden ontvangen met een

hapje en een drankje, aangeboden door NH
Hoteles. De middag wordt muzikaal omlijst

door het Mainstream Jazzcombo met onze

plaatsgenoot Ger Groenendaal. Tevens zal het

Zandvoorts Mannenkoor, dat een dag later het

Nieuwjaarsconcert in de Agathakerk organiseert,

een optreden verzorgen.

Aansluitend biedt het NH Hoteles de mogelijk-

heid om aan te schuiven voor een uitgebreid

driegangen 'Zandvoort buffet'. Houders van een

ZandvoortPas krijgen €5 korting per couvert van

€20,50 {max. 4 personen per pas). Voor de klein-

tjes is er het speciale Nino Happy Buffet (€ 14 en

geen korting) met allerlei lekkere dingen.

De Zandvoortse Courant en NH Hoteles

ontvangen u graag op 12 januari aanstaande

vanaf 15.30 uur! Zegt het voort, zegt het voort!

Do 10 00.25 04.41 12.30 16.55

Vu 11 00.55 05.19 13.10 17.28

Za 12 01.30 05.56 13.46 18.05

Zo 13 01.55 06.36 14.26 18.47

Ma 14 02.46 07.16 15.10 19.35

Di 15 03.26 08.05 15.44 20.25

Wo 16 04.04 OS. 54 16.34 21.36

Do 17 05.16 10.06 17.34 22.45

fSAILFISH RECLAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^

Bi
Nntnxpo Internet is een gespecialiseerde regionale

intcmptprovidcr met sterke roms in Zandvoort. Vele

Zandvonrtcrs kojen al voor onrp jersoonh|kp benadering

Grüiis; piilessionele insla

•Gratis modem
• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier

:l & Bestel 023 - 531

(^ Netexpo
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Verschijnt ledere donderdag e wordt gratis
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Informatie

Middenboulevard afgekeurd Twijfels ovet parkeerbeleid blijven

Dinsdagavond werd be-

kend dat het bestemmings-

plan Middenboulevard door

Gedeputeerde Stater (GS) is

afgekeurd. Het plan zai nu

weer terug moeten naar de

lege. Die

er kan beroep bij de Raad van

State worden aangetekend.

Het is de zoveelste tegenslag

die Zandvoort moet incasseren

in het streven het gebied op

te waarderen. Bij het ter perse

gaan van deze krant waren nog

s bekend.ten wijzigingen aanbrengen of geen nadere gege^

Vervolg Integrale Parkeervisie

Komende dinsdag is het vervolg van het debat over de Integra-

le Parkeervisie van het college in de commissie Raadszaken. Na

de eerste termijn van de commissievergadering van december

jongstleden, kreeg het college in de persoon van wethouder

Wilfred Tates niet meer de gelegenheid van voorzitter Fred

Paap om de vragen die gesteld waren te beantwoorden.

F'oi-jp l
-

-^

l

t
I :: :.:t :oe" hst agen-

dapunt, wegens tijdgebrek, te

verdagen naar de komende
vergadering. Nu heeft de

agendacommissie op voorste!

van de griffie anderhalf uur

uitgetrokken voor dit spraak-

makende agendapunt. Als eer-

ste zal Tates de vragen die in

eerste termijn gesteld waren

beantwoorden. Daarna kan in

tweede termijn de commissie

oride'h'Hi ds Listtere n over het

een en ander. Voorzitter Paap

houdt zelfs nog de mogelijk-

heid voor een derde termijn

achterde hand inverband met

de grote impact die het voor-

stel voor Zandvoort heeft.

Voorafgaand is voor twee an-

dere agendapunten in totaal

een halfuur uitgetrokken: het

voorstel tot vastlegging van t.e:

bestemmingsplan Bentveld

en de bekrachtiging van de

opdrachtverlening voor het

Bestu urskrachtonderzoek.

Commissie Planning

& Control

Ookdecommlssie Planning &
Control, die komende woens-

dag vergadert, heeft een paar

interessante agendapunten.

Besproken gaan onder andere

hoging van de subsidie voor

muziekschool New Wave, een

buiten locatie ten behoeve van

de schietsport in het circuit-

gebied, de actualisering van

het Streekplan en de regio-

nalisering van de gemeente-

lijke brandweer. Beide verga-

deringen vinden plaats in de

raadszaal van het raadhuis en

Het is de vraag of de extra informatieavond over het

parkeerbeleid, die afgelopen dinsdag werd gehouden, voor

de nodige helderheid heeft gezorgd. Vijftien raadsleden,

alleen Fred Kroonsberg (PvdA) en Cees van Deursen (Groen

Links) ontbraken, kregen van vier ambtenaren tekst en

uitleg over het parkeerbeleid dat het college voorstaat en

waarover op 27 november de eerste besprekingen werden

gehouden in de commissie Raadszaken. Een discussie die

volgens het college duidelijk maakte dat er een groot aantal

misverstanden bestaan.

Inde raadszaal ineen informe-

le opstelling,was het de bedoe-

ling duidelijkheid te verschaf-

fen. In de eerste plaats aan de

politiek, maar ook aan het in

groten getale opgekomen pu-

bliek, dat zich volgens het voor-

af vastgestelde protocol niet

discussie. De politici moesten

zich beperken tot het stellen

van vragen, maar onthouden

van politieke standpunten en

steldd

hetbu

e of ze

der Frank Bei] k stelde, "het gaat

om een technische discussie."

Ondanks dit voornemen kwam
in het eerste deel van de avond

ook het publiek, dat voor een

groot deel bestond uit bur-

gers die hun bezwaren tegen

de plannen van het college al

eerder hadden ingebracht, toch

aan het woord.

In dit eerste deel werd aan-

dacht besteed aan het integrale

parkeerbeleid zoals dat isopj^e

rdedeskundigenv.it

u Goudappel Coffei ;;

de daar aangekoppelde bo

Is- en reactienota's. Uit •]••

:ussie kwamen echter ge-.r

uwe gezichtspunten naai

en. Wel werd duidelijk dal

owel bij de politici als bij de

iwezige burgers de nod:g:'

agtekensenveschillen van

icht met het college en het

btelijkapparaat bestaan. Of

:e na de informatieavond

komende

loeten blijken,

ie Raadszaken

ber onderbro-de op 27

kendiset

il hervatten.

De bijeenkomst werd afgeslo-

ten met informatie over een

aantal ingebrachte voorstellen

en mogelijkheden die dinsdag

mogelijk bij de discussie be-

trokken kunnen worden.

Zandvoortse beste wensen

Vorige week spraken wij ons uit over onze nieuwjaarswens:

het aankaarten van uw ideeën over Zandvoort die op korte

termijn zouden kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft

een aantal dorpsgenoten ons al benaderd en ook u kunt dus

nog een idee aandragen. Volgende week zullen we daar ver-

De Zandvoortse Courant wil

graag van u weten waar in ons

dorp praktische veranderingen

nodig zijn die eigenlijk niet uit-

gesteld kunnen worden en die

den moeten worden. Denk bij-

voorbeeld aan hetweer'levend'

maken van het Gasthuisplein of

het aanpakken van de fietsers

die tegen het verkeer van de

Haltestraat inrijden. Maar er

zijn vast vele andere zaken die

u, beste lezer, gerealiseerd zou

willen zien. Laat het ons weten.

Wij willen met het project dat

de meeste stem men krijgt bij

de desbetreffende instantie

aan de deur kloppen en ons

er sterk voor maken dat er iets

mee wordt gedaan. U kunt ons

het beste bereiken via het e-

mailadres redactie@zandvoort-

5ec0urant.nl of de adressen die

in het colofon van deze krant

Volgens mij...

lengen. Want wat heb Ik e

hekel aan de donkere dag

vooren na de kerst. Ik ben nu

eenmaal een zomerklnd en

dat zal Ik altijd wel blijven.

Een witte wereld vind Ik bes

moolmaardanvooreendagj.

Daarna mag het warm wate

gaan regenen. Voor mij geen

gegllbberopskl'sengehanne

met schaatsen. Als klein kind

vond Ik het al vreselijk orr

'de Vijverhut' te schaatsei

zat Ifeverthuls bij de kolen-

-.:l.t|. li' <rulpen. Genieten

vdn dr /on Is Iets wat bij de

zit. Als In februari de strand-

dan heb Ik zoiets van "Zo, noj

even doorzetten en dan i

Zandvoort er weer klaar voor

Daarom zal Ik nooit kunnen

wennen wanneer ooit all

strandpaviljoens het hele jaa

door mogen blijven staan.

Geef mij maar een selzoens-

wlssellng die aangeeft dat ei

een episode Is afgesloten.

Om door de saaie winterpe-

riode te komen, worden ei

genoeg activiteiten in bel

dorp georganiseerd. Er is eer

nieuwjaarsconcert van het

Zandvoortse mannen- en

vrouwenkoor, een salsafeest

op hetstrand.ClassIcConcer

en nieuwe kunstexpositie

Nee, echt vervelen hoef Ik rr

niet. Tra uwen 5, als ik de nleuv

wacht hij nog een stormp

Maardat zal wel In een andi

context zijn. Ofwordt hettc

nog een heftige winter'C

een beetje in zonnige sferen

te komen ga Ik straks langs het

kantlegldsen te halen, Heerlijk

wegdromen bij de open haard

demelk. Nog even doorzet-

ten. Over drie weken mo
de strandtenten weer op het
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ZANDKORRELS
Behang- en Te huur:

schildersbedrijf mooi loodsje.

Arnold Nijkamp Afm. 8x5x4 meter.

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel Met overhead deur

06-54264259 5m.lnl.J. Kroon,

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

06-53175104

werkzaamheden Verloren:

Zoetwater pareltjes

Autobedrijf Trade Ard. ketting,

UdBOVAGen NAR Zeer gedupeerd.

Max Planckstraat 44, Af te geven bij politie

tel. 5730519/ Zandvoort

06-53498304

www.trade-ard.nl Lezing Talentenspel™

Ontdek je talenten

Kabel-internet/adsl en je levensmissie!

installateur helpt bij alle Door Briglt Rozestraten.

PC-PROBLEMEN. Woensdag 16 januari

Advies en aanleg 2008 van 20 00
(draadloos] netwerk. tot 22.00 uur

Ook avonden /weekend. (inloop vanaf 19.30 uur)

Rep-it. totaal service in De Praktijk

voor computergebruikers. Heemstede,

023-5719666 of Jan van Goyenstraat

06-44696001.
;

25-27, Heemstede.

Met garantie en KvK. Informatie en

aanmelding:

't Voetenparadijs info@justbeing.nl

heeft een nieuw adres: of 06-10192077

Beatrixplantsoen 12.

Tel. oö-igio 5413. Te koop:

'Voor het betere plantenbak.

voetenwerk' Doorsnede 20ocm,

Gevraagd: gewapend polyester:

jonge dames vanaf €200.

18 jaar voor erotiek, Brede rodestraat 39,

Tel. 5716998 tel. 5716548

Wmo-krant Zandvoort

Zandvoortse plannen voor c

Wet maatschappelijke ondersteuning

De lokale Wmo raad heeft een informatiefolder

gemaakt waarin zij haar 'Zandvoortse plannen

voor de Wet maatschappelijke ondersteuning'

toelicht. De krant is begin deze week in

Zandvoort verspreid. Heeft u de krant niet

ontvangen en bent u wel nieuwsgierig naar

wat het Zandvoortse Wmo-beJeid inhoudt en

wat het allemaal voor u in petto heeft? Een

gratis (extra) exemplaar kunt u afhalen bij

Loket Zandvoort in het Gemeenschapshuis of b

de balie van Raadhuis.

s 1ZANDKORREL NVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels- of zakenadvertentles

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht ;B

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. SVPEIkcIffnleesttbnenelteletl

dezelfde week.

.' .'
," ,',

1 ,'i'aporti/okjep

vTnTelkT fard" Tan ook "ontstaI^^rTt ttdï ToTuTt Uw Zandvo

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhoud zonde, _^^

12 Bekendmaking Zandvoorter van het 9
Jaar: NH Hoteles, aanvang 16.00 uur

13 Nieuwjaarsconcert: —
Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor.

Agathakerk, 14.00 uur am

13 Jazz bij Take Five: Mainstream

Jazz Combo, vanaf 16.00 uur

•
19 DancebehindtheBeach:

Nieuw maandelijks dansfestijn in 9
De Krocht, aanvang 20.00 uur

20 Classic concerts: Klassiek concert In a
Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

31 Nationale Gedichtendag: poëzieavond

in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur 9
Weet u een evenement dat

niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

• • •

Onderstaande ingezonden brief van Peer Sips,

dieretteurVVV Zandvoort/Haarlem, ontvingen

wij naar aanleiding van het artikel van vorige

week 'Contract met VVV niet verlengd'.

!a :i<ijr ongeruste Zandvoorters hebben de WV regio

/u-d Kennernerfand benaderd. Voor de duidelijkheid

hrrjt dr VW de zaken, mor zover ook duidelijk voor

nns. u<lrengezet in onderstaande brief.

\unr aanleiding van de recente publiciteit in de

/undviiurtse Courant zijn er wellicht vragen gerezen met

betrekking tot de continuïteit van de WV diensten. Dit

omdat dr. gemeente momenteel nog geen nieuw contract

mei dr Regionale VW wil.

$) monde van wethouder Tates heeft de gemeente

/undioort 17 december jl. de VW echter wel nadruk-

Ke'ujk verzocht om het WV informatiekantoor volgens

de normale opeiiiit£iiijdw\ r.e<:>ji*t\a te houden als ook

om de Zandvoort gegevens in het wervend/informatieve

drukwerk 2008 te handhaven, evenals de promotie

ervan. Zandvoort staat weer prom inent in de VW gids

Zondvoort/Haarlcii, t?*\o en d? vci :m?iding/marketing

van de brochures zal in dezelfde oplage als ieder jaar.

zoals reeds IS jaar gebeurt gerealiseerd worden. Voor

vragen kunt u zich tot het VW kantoor Zandvoort wen-

den of andeis tol Pcei' Sif>s directeur WV.

(Deze brief is door de redactie ingekort)

Laatste Zandvoortse baby van 2007

Op zondag 30 december 2007 om 15:12 uur heeft de laatste

'Zandvoortse' bevalling plaatsgevonden in het Kennemer

Gasthuis. Een zondagskind en zijn naam is Santi Kai Yves, een

kerngezonde baby van 3315 gr. en 50 cm. lang. De trotse ouders

zijn Suzanne Schouten en Timo Greeven van het Zandvoortse

makelaarskantoor Greeven Makelaardij o.g.

De troöe ouders met dn laatst? baby vu, 2007

Extra bijzonder is dat Timo en bekroond met een heerlijke

Suzanne elkaar 10 jaar geleden baby. Tevens was het precies

hebben leren kennen. Suzanne de 1600e geboorte in het

kwam vanuit Hoorn met 9 Kennemer Gasthuis in 2007.

vriendinnen de eerste vakantie De hele week bent u welkom

zonder ouders vieren in Center voor beschuit met muisjes bij

Parcs.AI direct de eerste avond Greeven Makelaardij o.g. aan

ontmoetten de 2 elkaar en wat de Louis Davidsstraat 15 in

begon als vakantieliefde is nu Zandvoort.

Kindercarnaval staat weer voor
de deur

Nog even en dan is het weer kindercarnaval in De Krocht. Op

zondag 3 februari aanstaande worden alle kinderen van Zand-

voort uitgenodigd om verkleed te komen hossen, springen en

feestte maken. Er wordt niet alleen carnavalsmuziek gedraaid

maar ook de nieuwste hits van bijvoorbeeld K3, Chipz, M-Kids

en Kus. Kortom: alles wat kinderen leuk vinden.

voor kinderen. Dat betekent

dat de kinderen zelf mogen
playbacken op het grote po-

dium van De Krocht. Ze moe-

ten dan wel zelf een CD van

hun naam.de namen van de

vriendjes of vriendinnetjes

die eventueel mee optreden

en natuurlijk het nummer
wat zij gaan doen. De optre-

dens worden gejureerd en

de allerbesten krijgen een

prijsje.

2 best v

rook prijsjes

klede kinde-

ren maar dat zal dit jaar niet

gebeuren om de rest van de

kinderen niet teleur te stellen.

Alle kinderen krijgen aan het

eind van de middag een klein

:::;deautje mee naar huis. Het

wordt weer een gezellig spek-

takel waar alle kinderen ma
ook hun ouders veel plezi

aan zullen beleven. Het carn

val is vanaf 14.00 uurtot ong

veer 16.30 uur in De Krocht 1

is gratis toegankelijk.

Met OOG en OOR
ifflfDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourart.nl (of bel 5;

Goede voornemens
Degemeenteraadsleden heb-

ben het Handhavingwerkplan

2008 als huiswerk meegekre-

gen waarin alle actiepunten

staan voor het komende jaar.

Dus niet alleen de Inspannin-

gen die er verricht moeten

last te bestrijden en terug te

dringen. Het bevat een hele

waslijst met actiepunten

van bouwhandhaving, par-

keren tot aan handhaving op

het gebied van de APV's. De

speerpunten in het plan zijn

onder andere: hondenover-

last in het dorp,controle'sop

drank- en horecavergunnin-

gen, evenementen, geluids-

overlast en grofvuil. Het is nu

s?.n de agendacommissie om
de route uitte stippelen voor

de verdere politieke behande-

ling. Zal 2008 ingaan als het

jaar van de handhaving?

Pieternel en Thomasvaer
Ook dit jaar was het weer

veel handjes schudden, ver-

gezeld met de beste wen-

"Zandvoort zi

als: Klaas

ndei

ider Koper. Zand

zonder loper; de Dam zonder

paleis.Giraudizon-

der ijs; Het strand

een Zandvoorter

zonder zonde; Den

Helder zonder ma-

actie 'wie heeft de moe
kerstetalage' herhaald.

Decemberactie OVZ

Waarop Pieternel

neldde:"Zeg dich-

ter

aje

k Lieg
1

1 p wai e wilt zegge'"'

hoor. We weten nu wat we
van Noord-Holland kunnen

verwachten. Maar hoe bestrijd

je nu zulke malle gedachten?"

Het antwoord van Thomasvaer:

"De oplossing ligt gelukkig zo

in het verschiet. Het circuit

moet naar het noorden van de

provincie, is het niet? Wel, dan

sluit Zandvoort zich gewoon
bij Zuld-Hoiland aan. Circuit in

het noorden van de provincie:

probleem i de baai 'Aan

in de lucht aan iedereen die

een nieuwjaarsreceptie had

georganiseerd. De receptie

keurig verzorgd en goed

bezocht. Het bezoek van

Pieternel (Astrid v.d.VeldJen

Thomsvaer (Ype Brune) met

hun spitsvondige redevoe-

ring was, na twee jaar afwe-

zigheid, een leuke onderbre-

king. Wie de speech op rijm

gemaakt heeft, dat is en blijft

een goed bewaard geheim!

Goede raad

"Wij hopen dat u van onze

bijdrage wat leerde. Voor nu:

gedeputeerden!"

Winnaar Kerstetalage

Dit jaar werd door OVZ voor

het eerst een kerstetalage-

wedstri |d georganiseerd. Aan

het winkelende publiek werd

:enforr

ie**
Marcel Hornemai

hebben gekozer

Hij krijgt van d<

OVZ een mooh
fle; vi] n i

boden. Da;

In detoespraakvan Pieternel ontvangt hiero

Wellicht wordto

ren heeft Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ)

ook dit jaar een december-

actie georganiseerd. Bij elke

aankoop in de aangesloten

winkels.ontving men een lot

dat kon worden ingeleverd

bij diverse inzamelpunten.

Elke week werden bij de lo-

kale radio de loten getrokken

tijdens het live programma

'Goedemorgen Zandvoort'.

Tijdens de slatloterij wer-

verloot. De gelukkige win-

naarswerden bij Grand Café

Danzee uitgenodigd om hun

prijs feestelijk in ontvangst

te nemen (zie foto).

Expositie Bieb

In de maand Januari ex-

poseert de Haarlemse
Arlen van Doorn schilde-

rijen in de bibliotheekvan

Zandvoort. De kunstenares

studeerde in 2007 af aan de

Kunstacademie Haarlem. Ze

schildert abstracte schilde-

rijen en maakt gebruik van

gemengde technieken. Haar

onderwerp is 'sporen' in de

ruimste zin: van archeologi-

sche opgravingen tot en met

sporen van haar eigen verle-

jeugd en ouderlijk huis zijn

in haarschilderijen verwerkt,

echter niet heel expliciet, het

blijven sporen. De expositie

is tijdens de openingstijden

van de bibliotheek Duinrand

afdeling Zandvoort aan de

jeg te bezoeken.

W0



'aterdac Open Huis van 11:00 tot 13:00 uur, U BENT WELKOM! I
Nieuwjaarsconcert 2008

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

Ruime woning met 3 slaapkamers én een zolderverdie-

ping gelegen in het kindvriendelijke Oud-Noord.

Het beschikt over een ruime woon- en eetkamer, een

half-open keuken, 3 slaapkamers, een moderne badkame
en een ruime zolderverdieping met dakkapel, een tuin

en een stenen berging.

• Familiewoning met 3 slaapkamers én een 2
e verdieping

• Erfpacht € 680,67 per jaar (fiscaal aftrekbaar);

• Woonoppervlakte ca. 125 m 3
;

• Levering in overleg.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

Een fijne familiewon ing op 250 m.van het strand

met een voor- en achtertuin. De woning heeft een

woon- en eetkamer, een open keuken, 2 slaapkamers,

een badkamer en een ruime zolderetage ( als

slaapkamer^). Er is een zonnige achtertuin op het

Z-0 en een stenen berging.

• Vriendelijke familiewoning nabij het strand;

• Zonnige achtertuin op Z-0 met 2 zonneterrassen;

• Woonoppervlakte ca. 95 rr\
2

,
perceelgrootte 107 m^;

• Prettig parkeren op het parkeerterrein.

Altijd al w Ie- w nenopeen unieke oratie op

slechts 25 mvan het strand andelaf-

standvan net ge elligecentr Zandvoort

'

Vrijwel na stde Rtdtt agenoeg

vrijstaand

zz
r huis met]
bergzolder

aapka ners,een

sS33 ndwoonhu S nabij het strand

Fraai 3 -kamerappartement op ie en 2e etage,

gelegen op loopafstand van de duinen en

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

pfflTEÏl

Rob Greeven Timo Creeven

Hoe een geintje bloedserieus werd
Het was min of meer ontstaan a

bingo van café De Kippetrap. De

iets doen voor goede doelen in 01

deze avond georganiseerd. De

OCK Het Spalier en de regionale

men €2540 verdelen!

5 een geintje: de Oudejaars-

itbaters Frank en Lot wilden

ze regio en hadden daarvoor

eselecteerde goede doelen

nbulai

te basketballen. Het Spalier

had al een donatie daarvoor

gekregen en kan nu, met de

bijdrage van De Kippetrap, dit

project door laten gaan. De

vertegenwoordigers van de

Dierenambulance konden nog

niet aangeven wat er met het

geld gedaan gaat worden. U

kunt echter

dit bedrag een mooie bestel

ming krijgt.

drag van €2540 aan loten ver-

kocht. Het uitbaterstel dankt

die sponsors daarvoor dan ook

uit de grond van hun hart.

huidige is nogal hobbel

is derhalve niet geschik

bijvoorbeeld te voetbal lf

Gelder, Marianne Rebel,

restaurant Willendorf, Cense

& Van Lingen, HAO Catering,

RB Vastgoed, Hans van Horck,

Club Nautique, Intermail,

Autovision, 4 Cast, Take

Five, Sopro bv Nederland,

Mollie & Co, Beach Htm,

Lucky Ajax Amsterdam,
schildersbedrijf Ottho en

Projectcolor.

Alain Clark in café Neuf

Onze plaatsgenoot, zanger en songwriter Alain Clark, treedt

op zaterdag 19 januari aanstaande op in café Neuf. Clark, die

op dit moment de hitlijsten bestormt, zal samen met zijn va-

der optreden. Café Neuf gaat die dag om 18.30 uur open. Na

afloop is er een aft er party in discotheek Chin Chin. Kaarten a

€ 7,50 waren te koop bij café Neuf maar zijn reeds uitverkocht.

Clark heeft vorige week ding van de 3FM Mega Top

maandag in de live uitzen- 100 de Megaward 2007 in

ontvangst mogen nemen.
Uit handen van TROS-dj

Bart Arens kreeg Clark de

prijs uitgereikt. De zanger

ontving de trofee voor

i/ele successen in

onderde hitThis

07
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Chaozzz

Wat inspirerend toch dat momenteel zoveel jonge mensen

het lef hebben in Zandvoort te investeren en te starten met

een onderneming! Recent de 'meiden' van beautysalon Touch

of Class en tegelijkertijd hebben schuin aan de overkant in de

Schoolstraat Nathalie Neefs en Petra Boot hun kledingzaak

Chaozzz geopend.

Aan de buitenkant is al te

zien dat er nagedacht is over

blikvangers. Kleurige blau-

we mozaïksteentjes sieren

de pui en boven de etalage

wordt de naam van de zaak

geflankeerd door leuke pas-

poppen. Het is dan direct ook

duidelijk dat het publiek hier

terecht kanvoor kleding inde

maten 34t/m 56, een unicum

in Zandvoort. Nathalie: "Mijn

zakenpartner heefteen grote

maat en mijn schoonzusje

super klein en dat bracht ons

op het idee dit te combineren.

Wij wilden oorspronkelijk in

Amsterdam starten, maar
toen dit pand vrijkwam heb-

ben wij heel snel getekend.

Het was een nogal rommelige

starten ook omdat wij beiden

V:'i chaotisch kunnen zijn,was

de naam voor de win kei gauw
bedacht."

De gezellig ingerichte zaak

valt op door de mooie paarse

kleurstelling, het behang en

de houten vloer. Maar wat
natuurlijk het belangrijkste

is: de dames brengen een mo-

dieuze en veelzijdige collectie

kleding tegen zeer betaalbare

prijzen! "Wij kopen zelf in bij

de groothandels of via in-

ternet. Elke veertien dagen

kan men bij ons iets nieuws

vinden; er zijn slechts enkele

stuks van een artikel, dus op

= op. De etalage wordt zelfs

twee keer per week opnieuw

ingericht. De loop zit ervanaf

december al goed in, omdat
wij toen voor de feesutsgen

prachtige avondjurken en chi-

que avondtasjes voor relatief

weinig geld hebben verkocht.

Het was zelfs veel goedkoper

om bij ons een jurk te kopen

dan elders eentje te huren!"

Naast bovenkleding (jassen,

truien, jurkjes, blouses, etc.)

en jeans (in diverse kleuren

en maten: € 17,50!) zijn er

ook prachtige shawls, riemen

en tassen te vinden. Ook kan

Leuke setjes in hippe kleuren.

Maar vooral de modieuze
corsetjes (€ 14,95 Inclusief

slipje), die ook fantastisch

over een bloesje zullen staan,

moeten de (jonge) meiden

beslist gaan bekijken en pas-

senl Kortom: Chaozzz is een

welkome aanvulling op het

winkelbestand in Zandvoort,

mede door het enthousiasme

en kundigheid van de beide

Chaozz, Schoolstraat 3, tel.

5734^1. is zes dagen per

week open (ook koopavond!),

woensdags gesloten. De web-
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Tak^Five
ZONDAG 13 JANUARI

vanaf 16.00 uur

LIVE JAZZ
in de Zuidzaal

met het

MAINSTREAM
JAZZCOMBO

BluJIJS
Een warme winterjroet

met een Knipoog

naar liet voorjaar

Haltestraat 6? Zandvoort tel . : OZV57 120 60

[ ]

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittywillerr>5e@planet.nl

Auto huren?

^ Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

NIEUWJAARSAANBIEDING!

voor alle Zandvoortse ondernemers

10% nieuwjaarskorting!

ps. ook als u als zandvoorter uw
bedrijf buiten Zandvoort heeft.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

om uw druk- en printwerk door

te lichten!

Piinting People Group Kleine Krocht 2 2042 IN Zandvoort

Tel, 023-8687255 * zandvoort Sprinttngpeopleni

vAnAnw.printingpeople.nl

SUPER
UITVERKOOP

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45 Zandvoort

ALLES
5 10 15 20 25 30

euro

Woensdag, donderdag en vrijdag (9, 10 en ] 1 januari)

van 12.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 12 januari

van 11.00 tot 18.00 uur

«rmttt^
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Dorpsgenoten

Annelies van Kooten
In deze rubriek wordt het spits in 2008 afgebeten door An-

nelies van Kooten. 63 Jaar geleden is zij geboren in Alphen aan

de Rijn, als vierde in een 'nest' van zes kinderen. "Voor mijn

zestigste verjaardag kreeg ik een vliegtocht boven Nederland

aangeboden. Ik noem dit mijn 'worteltjesreis' omdat ik geko-

zen heb voor een vlucht boven Alphen en alle plaatsen waar ik

heb gewoond, terug dus naar mijn roots."

Na de middelbare school deed

zijde4jarigeHBO-opleidlng

'Kinderverzorging, Op
voedingen Handenarbeid'

"Na het behalen van het

diploma was er slechts

één keuze, namelijk

voor de klas staan. Daar

had ik echter geen zin

terechtgekomen bij een

Amerikaans echtpaar. Na

te rug komst werd hettoch de

klas. Maar het viel gelukkig er

mee, ook qua orde houden."

Door haar huwelijk, verhui-

zing en de geboorte in igög

van zoon Jorrit, stopte ze met

werken en ging in haar nieuwe

woonplaats Umuiden avond-

cursussen handenarbeid ge-

ven, wat goed te combineren

was met haar nieuwe levens-

fase. Deze veranderde weer na

de komst van dochterTessa in

1971 en opnieuw een verhui-

zing, nu naar Heerhugowaard.

Van Kooten: "Ik ben geen type

om stil te zitten en omdat er

geen peuterspeelzaal was, heb

ik die samen met andere ou-

ders opgericht. Deze bestaat

nog steeds en is uniek omdat
die door de ouders zelf wordt

Annelies besloot in de avond-

uren Sociale Pedagogiek MO-A
te gaan studeren en zo kwam
zij te werken bij een landelijk

op iid ngf iriftituui dat men-

sen onder andere opleidt tot

bejaard en verzorgend e. In

Al km aar werd zij belast met de

organisatie en het aantrekken

van docenten hiervoor, terwijl

tevens praktijkbegeleiding in

haar pakket zat. "Omdat het

vaak om ongeschoolde vrou-

,de 3 o

; het fantastisch c

te zien hoe, door het behal'

van een officieel diploma, hun

zelfvertrouwenen hun gevoel

van eigenwaarde toenam."

Samen met haar partner John

Atkinson kwam drs. Annelies

in 1993 naar Zandvoort. "Ik ben

hier achteraf heel blij mee. Het

dorp is schitterend gelegen

met prachtige wandel- en

fietsgebieden. Je bent zo in

wij veel naartoe gaan voor mo-

derne dans en opera." Zoals

erdei leid i

geen stilzltter Zo werd zij vijf

jaar lang eerst iid en daarna

voorzitter van de Seniorenraad

en voorzitter van de ELSO

(Eerstelijns samenwerkende

heidszorg van Zandvoort). De

politiek speelde ook al gerui-

me tijd een rol in haar leven

en toen In 2002 een beroep op

haar werd gedaan, stemde zij

toe om tijdelijk voorzitter van

de PvdA afdeling Zandvoort te

worden. Het werd tenslotte

een periode van vijf jaar.

Veel tijd werd in deze jaren

ook besteed aan de zorg voor

haar moeder, die in nggS van-

uit Zeist naar het Huis in de

Duinen verhuisde. "Mentaal

sterke vrouw maar, doordat zij

op het laatst bijna niets meer

kon, wilde zij graag sterven. Zij

bijna 2 jaar geleden op de

hoge leeftijd van 97 jaar

s houdt
ïs zich

doorgaans bezig?

"Maandag is mijn

vaste oppasdag

dochter in Bergen.

Op donderdag-
niddag bridge ik

met John bij ZBC, ik

ben onlangs gestart

met Nord Ie Walking en ik

b recent mijn eerste zang-

gehad bij het 'zeer gere-

eerde zanginstituut

ïgd Zandvoorts Koper

ble'en ga dus uit van

grootse zangcarrière!"

Dit klinkt dus leuk, gezellig en

vrij, maar Van Kooten zou Van

Kooten n iet zijn als zij niet toch

bestaan zou zoeken Bij het

ter perse gaan van dit artikel

is net bekend geworden dat zij

benoemd is tot lid van de Raad

van Toezicht van Pluspunt.

Daarnaast is zij in gesprek met

het Humanistisch Verbond

om tot een zeer bijzondere

vorm van uitvaartbegeleiding

te komen. Via een intensieve

cursus en stage lopen is het

uiteindelijk de bedoeling om
nabestaanden te assisteren

bij het schrijven en ook op de

begrafenis of crematie voorle-

zen van persoonlijke teksten,

waarvoor men zelf niet de

vaardigheid bezit of omdat
men te geëmotioneerd is.

Annelies van Kooten kan met

recht een bijzonder betrok-

ken, intelligente en behulp-

zame dorpsgenoot genoemd
word en I

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Vrijdag regen van betekenis

Na een alleszins fraaie zondag met overvloedige zon-

neschijn en redelijke temperaturen tot ruim 7 graden in

Zandvoort en Bentveld, volgde een zeer matig begin van

de nieuwe week en heel veel beter wordt het ook niet

richting het weekeinde. Ook daarna is er geen structurele

verbetering te verwachten voorlopig.

De temperatuur is te hoog

een graad of 8-g en in de

temperatuurgang komt de

komende ruime week hoe-

zodat we geleidel ijk afsteve-

nen op een (veel) te zachte

eerste helft van de maand.

Hetiszelfsmogelljkdatwe

de 10 graden gaan halen

morgen! Doorschieten naar

onvervalste lentewaarden

doet het kwikwaarschijnlijk

niet. Dat kan al indien alles

meewerkt in de atmosfeer,

want thermisch stuntwerk

(tot 16 graden aan toe) za-

gen we de afgelopen janu-

arimaanden ook wel eens

langskomen.

We zijn na het koude inter-

nieuw terecht gekomen in

een klassieke westcirculatie

langszij komt. Zo'n strakke

windbaan, doorgaans goed

doortimmerd tot hoog inde

atmosfeer, kan wekenlang

aanhouden zoals eenjaar

terug, maar voorzichtig-

heid is geboden om heel ver

vooruitte blikken. Immers,

was daar begin december

niet een Koninklijk insti-

tuut uit het midden van

het land die geen stuiver

meer gaf voorde winterde

eerstkomende twee weken

(ondergetekende zat toen al

Weer

Temperatuur

op de koude toer...) en we
hebben het gezien later:

de mooiste winterplaatjes

van de laatste 15 jaar met
uitzonderlijk fraaie rijp op

de bomen zoals we dat ei-

genlijk nog nooit zagen.

Deze week volgen er nog

een aantal regenwolken

die niet zonder lekkage

overtrekken, zoals op vrij-

dag die behoorlijk nat gaat

uitpakken met regen van

betekenis. Mogelijk valt er

10 millimeter of iets meer

inZuid-Kennemerland.

Vanzelfsprekend zijn er ook

best aardige weermom en-

ten, vooral In het week-

einde, met een paar droge

dagdelen en de zon er even

goed bij. De wind laat zich

ook niet onbetuigd en

blaast iedere dag stevig

door uit richtingen tussen

zuid en westzuidwest.

Zicht op onderbreking

ter Is er niet voorlopig en

wachte aankondiging dat

Koning Winter het nu ein-

delijk eens wat meer voor

het zeggen gaat krijgen in

de jarenlang van serieuze

vrieskou afgesneden Lage

Mare Pt/tto

8 5 S

15% 20% 20%

90% 40% 35%



VLOOIENMARKT
zondag 13 januari a.s.

sportcentrum GROENENDAAL
HEEMSTEDE

10-16 uur

RESERVERINGEN: 0229-244739

of kijk op www.mikki.nl

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort'-JW

MENU VAN DEMAAND JANUARI € 27,50

Japonaise et vinaigrette dewafu

ütNCf N: 023-5716119/|NFO@TFAZ.

Café Oomstee
Zaterdag 12 januari

Finale
Karaoke!
Aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 19 januari

Percussieavond
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

De krant lezen

op internet?

Kijk op

www.zandvoortsecourant.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

r H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Krant niet ontvanaen?
^Zandvoortse
Courant

Voor nabezorging of

bezorgklachten:

bel 06-1139 1478 of

mail info@zvo-verspreiders.nl

9<DOO<D0Q
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Taizédiensten ook in 2008

Sinds 2007 organiseert een werkgroep van de Zandvoortse Loka-

le Raad van Kerken één keer per maand, afwisselend in de Protes-

tantse- en Katholieke kerk in Zandvoort, een Taizédienst. Maai

wat is nu eigenlijk een Taizédienst en wat is het i

i heeft

Tekst enfoto Nel Kerkm,

In het Franse dorpje Taizé,

stichtte frère Roger in 1940

schap met als toenmalig doel

het zoeken naar verzoening in

plaats van oorlog. Aan het eind

van de Jaren vijftig bezoch-

ten vooral intercontinentale

jongeren, afkomstig van alle

religies, het bedevaartsoord.

Het internationale aspect

werkt door in de keuze van

de doorgaans meerstemmige

liederen. De diensten die daar

nog steeds'

hebben ovs

volging gekregen.

Kenmerken
Een Taizédienst bestaat uit

zang, enkele teksten en lezin-

gen, een moment van stilte

van ongeveer vijf minuten

en gebed. De stilte is bedoeld

om innerlijke rust te vinden en

wordt door iedereen als aan-

wordt vaak herhaald

zo een rustgevend en medi-

tatief effect. De Nederlandse

vertaling van die regel s:ast bi|

elk lied aangegeven.

Behandel de ander

als jezelf

De oecumenische Taizédienst

in Zandvoort is op vrijdag-

avond 11 januari in de Agatha

Kerk aan de Grote Krocht en

heeft als thema 'behandel

de ander als jezelf' uit het

Mattheüs-evangelie (77-12).

De Zandvoortse dienst bevat

vooral Nederlandse teksten al

zal er vrijdag ook een Engels,

Latijr

ï. Wie

1, kan

terecht in de kerk. Daar wor-

den de verschillende liederen

alvast meerstemmig door-

genomen, Het 'voorzingen'

maakt het meezingen tijdens

de dienst gemakkelijker. De

bijeenkomst begint om 19.30

half uur. Na afloc

orde

:elal eenvoudig

lelaluitéénregi

net elkaar napraten. De vol-

lende dienst is op 8 februari

Grandioos optreden van Ack van Rooyen

Goede wijn behoeft geen krans. Dat kan gezegd worden over he

optreden van trompettist Ack van Rooyen, afgelopen zondag ir

De Krocht. Als je op zo een leeftijd nog zulke prachtige muziel

kunt maken, ben je een gelukkig mens en een groot talent.

doorLienke Brug,

Zoals altijd genoot een (te) klein

maar select gezelschap van de

heerlijke jazz klanken die maan-

delijks wordt verzorgd door het

trioJohan Clement. Zelf spelend

op de piano kreeg Clement van

de 'maestro' enkele welge-

zijn perfecte begeleiding en

vaardigheid op de toetsen. "Als

Ik zó piano kon spelen zou ik het

ook doen", grapte van Rooyen

enthousiast.

dat zou klinken. Mijn verwach-

tinjsn werden echter overtrof-

fen. De serene, fluweelzachte

klanken dieVan Rooyen uit zijn

instrument te voorschijn tover-

de, klonken weergaloos mooi.

OokEricTimmermanswasmet

zijn bassolo's weer in topvorm.

Schijnbaar moeiteloos vlogen

zijn vingers over de snaren. Ooit

het nummer 'How deep is the

Ocean' op deze manier horen

spelen? Een aparte ervaring

voor het ademloos luisterende

Joost van Schalk, invaller op de

drums voor FritsLandesbergen,

bespeelde subtiel en vol overga-

ve zijn slagwerkinstrumenten.

Vooral de toegift was een feest

van improvisatie en klanken.

Niet meerthuis blijven op deze

ondagmiddagen! Zondag

febru e kam

--pel p een bugel, zelf had

n voorstelling van hoe

Dan treedt het trio op met de

bekende trompettist Bert Joris.

ir
Want dat is nu eenmaol ha Int van de wensen

vanuit zijn duisreniis st</,iri hii naar de sterren

MarcoTerm

(gesponsord door Grand Café Danze ') [ff

Nationale Gedichtendag

n het kader van de Nationale Gedichtendag biedt Bibliotheek

>uinrand Zandvoort 31 januari aanstaande een poezieavond

ian, gepresenteerd door 'Hoed en de Rand'.

'Hoed en de Rand' is een

duo dat zelf poëtische tek-

sten schrijft en zingt, maar
daarnaast gedichten van

bekende en minder bekende

dichters op muziek zet en

ten gehore brengt. Peter van

der Steen (zang en gitaar) en

Jelle van der Meulen (zang

en accordeon) hebben voor

Gedichtendag 2008 een pro-

gramma gemaakt met als titel

'Jij hebt de dingen niet nodig',

ontleend aan 'Liefdesged dit'

van K. Schippers. Ook gedich-

tenvan o.a. Jan Slauerhoffjda

Gerhardt, Ivo de Wijs, Bertus

Aatjes en vele anderen staan

op het programma.

poezieavond in de Zand-

rtse Bibliotheek begint om
do uur en de entree is gratis.

:g 34, tel. 5714131-

Nieuwe AAultiRent

vestiging in Zandvoort
Op 9 januari heeft MultiRent een nieuwe vestiging in Zandvoort

geopend. Het autoverhuurbedrijf woont in bij Slotemakers An-

tislipschool. Zandvoort en omgeving kan nu profiteren van de

flexibele service en ruime keuze aan huurauto's van het bedrijf.

J/jfii! Si; .'.'i.';i!i \:V\<:tiR-n;z!i!i! Lsa trifw

De samenwerking met Slote-

makersAntislipschool bestond

al langer, MultiRent leverde

reeds geruime tijd huurauto's

aan het bedrijf. De opening

Slotemakers Antislipschool, be-

tekent een verdere intensive-

ring van deze samenwerking.

MultiRent verhuurt van prak-

tische bestelauto's en lichte

vrachtwagens tot dege ijke

personenauto's en luxe MPV's,

allemaal te besturen met een

rijbewijs B. Tevens is er een uit-

gebreid pakket aan accessoires

zoals bagageboxen, verhuisdo-

zen, sneeuwkettingen, kinder-

zitjes en navigatiesystemen.

orffSlotemakm Antislipschool)

Dat MultiRent Zandvoort

onderdeel is van een grotere

verhuurorganisatie, brengt

voor de klant voordelen met

zich mee. Door het grote ge-

maar liefst 1.500 auto's ver-

deeld over 19 vestigingen,

grijpt men nooit mis. Ook is

het mogelijk een auto die ge-

huurd is in Zandvoort, elders

in te leveren.

MultiRent Zandvoort is ge-

vestigd aan de Burg. van

Alphenstraat 106, naast de

hoofdentree van het Circuit,

en is geopend van maandag
toten met vrijdag van 8.30 tot

17.00 uur.



HELE MAAND JANUARI:

BOTERMALSE HERTENBIEFSTUK

100 GRAM ^SÖ^-€ 2,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week t£- *^*ndvoqrt

**DE BODE"
Onze nieuwe

collectie spiegels

is binnen!



Zandvoortse Courant

In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen net achter de rug, kijken we alvast voorzichtig naar het nieuwe jaar. Ook in 2008 zal de ZandvoortPas

h et u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel^^ y lig gratis een Zandkorre. plaatsen.

^W»'£^*^~iat*1ma*m' liefst 50% korting!

ZANDVOORT

2008 J.J.M. Jansen

Voordeliger idt metde/Zandbooft?Ri>.

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

DANCE EVENTS

OANCE BEH1ND THE BEACH
ZATERDAG 19 JANUARI 2008

GENERATIO
liscoPop

ENTREE GRATIS

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

I

Zaterdag 12 januari:
bekendmaking

Zandvoorter van het Jaar

a
in het NH Hoteles aanvang 16.00 uur

ft

Nieuwjaarsrecepties sportverenigingen

SV Zandvoort
SV Zandvoort begon 2008 met een Nieuwjaars-

wedstrijd tegen derdeklasser Legmeervogels. Een

niet volledige selectie van Pieter Keur speelde met

3-3 gelijk tegen de Noord-Hollanders. Na afloop van

de wedstrijd waren leden, sponsors en supporters

van harte welkom om het glas te heffen op de toe-

komst van de vereniging. Voorzitter Martin Koper

en eigenlijk tegen de wet il

ningsdienst in deze regio t

of de verantwoordelijkheid

waarin met OG5 naar leven

gereden wordt", aldus een te

probeerde aan te geven dal

name in deze regio, regels he

danhetulteindelljkedoe!

omdat de hulpverle-

s daarin niet erkent

emt bij calamiteiten

edreigende situaties

jrgesteldeCarree.die

t Nederland, en met

)s belangrijke- blijken

(2-10 JANUARI 2008

Ier voor onze Zandvoortse

e gespeeld heeft.

Zandvoortse Sport Combinatie

De Zandvoortse Sport Combinatie (Z5C) heeft een

wel zeer bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst achter

de rug. De nieuwe voorzitter, Peter Berkhout, gaf

als eerste de microfoon aan pastor Dick Duijves

vroeg oud-best uu rder Matthé Crabbendam n

onder andere: "Zoals u allemaal weet was 2007 een

zeer bewogen jaar in onze clubgeschiedenis. Slechte

communicatie binnen onze vereniging heeft geleid

tot het aftreden van zowel de leden van de jeugd-

commissie als het voltallige bestuur. Het was een

eens vergeten werden, dit realiseren wij ons nu. De

gifbeker was diep, maar nu richten we ons weer op

de toekomst", aldus Koper. Hij besloot met de me-

dedel na dat een technische commissie op poten is

gezet, die moet bewerkstelligen dat het voetbal in

alle gelederen van de club op een hoger niveau zal

worden gebracht,

Zandvoortse Reddingsbrigade

Voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade,

Jan-Hein Carree, memoreerde een mooi jaarwaar-

BasketbalverenigingThe Lions had voor haar leden

opnieuw een Oliebollentoernooi georganiseerd.

Jongen oud werden door elkaar gemixt en de wed-

strijden verliepen in een zeer gemoedelijke sfeer.

Vicevoorzitter Joh an Beerepoot had geen nieuwjaa;-

stoespraak voorbereid maar sprak wel de hoop uit

dat zijn vereniging op korte termijn een nieuwe voor-

zitter kan benoemen. Oud-voorzitter GuidoWijdema

had vorig seizoen al kenbaar gemaakt geen tijd meer

vrij te kunnen maken en een opvolger is tot op heden

met voorhanden.

spannend ja;

in zijn vereniging de beschikking kreeg over twee

nagelnieuwe en volledig geoutilleerde Landrovers.

Wel stak hij een waarschuwende vinger op naarde

hulpdiensten binnen Kennemerland. De ZRB had

een overeenkomst met Meldkamer Brandweer &
Ambulance en Ambulancedienst tot het voeren van

optische en geluidssignalen (OGS) bij ondersteuning

van de hulpdiensten bij calamiteiten open rond het

strand. Deze overeenkomst is eenzijdig en plotseling

opgezegd door de hulpdiensten omdat deze er niet

van overtuigd waren van de wettelijke status van

deze signalen. "Dit heeft tot grote commotie onder

de ZRB vrijwilligers geleid omdat deze bang waren

hierdoor bij mogelijke ongelukken aansprakelijk te

kunnen worden gesteld. Met andere woorden: de

ZRB rijdt nu geheel op eigen verantwoordelijkheid

Tennisclub Zandvoort

Tennisclub Zandvoort (TCZ) heeft

in het vooruitzicht. Het eerste ge

de zondagcompetitie heeft zich aan het einde van

het afgelopen seizoen geplaatst voor de eredivisie

van de KNLTB, een competitie die in drie weken af-

gehandeld wordt. Grote clubs halen voor die periode

buitenlandse spelers binnen, maar voor Zandvoort is

dat geen uitgemaakte zaak. "Eigenlijk is er geen geld

voor,want een seizoen eredivisie kost je een pak dui-

ten. Maar als je het enthousiasme ziet van de spelers

en begeleiders, kan je niet anders dan er met het hele

bestuuren club achter te gaan staan.Wezijndanook

hard aan het werk om sponsors binnen te halen. Ook

zal er versterking moeten komen, wil je niet na één

jaar er weer uitliggen", gaf voorzitter Noud Weijen

ren. Duijves zei tijdens zijn openingswoorden dat het

Zijne Heiligheid paus Benedictus had behaagd om
Crabbendam de hoge onderscheiding Pro Ecclesia

et Pontifice (Latijn voor: Voor de Kerk en Paus) te

verlenen vanwege zijn grote verdiensten binnen de

Nederlandse Katholieke Sportbond. "Normaal ge-

sproken krijgen kerkelijke bestuurders deze onder-

scheiding maar u heeft zoveel voor de jeugd gedaan

(Crabbendam is onder meer ruim vijftig jaar pen-

ningmeester van TZB geweest, red.), dat er vanuit

het bisdom Haarlem een aanbeveling aan de Heilige

Stoel is gedaan. Het gebeurt niet zo vaak dat deze on-

derscheid ing boven de rivieren wordt verleend. Wijlen

koster Piet d'Hondt was er ook mee onderscheiden",

aldus Duijves die daarna de versierselen, behorende

bij de onderscheiding, op de revers van een trotse

Crabbendam spelde. Voorzitter Peter Berkhout bood

drankje aan om te proosten met Crabbendam.

Zeevisvereniging Zandvoort

in de wandelgangen aan. Hij konookalmeldi

technische staf overeenstemming heeft ber

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) onthaalde

haar leden tijdens een druk bezochte ledenavond.

Nadat voorzitter Ton Goossens zijn leden veel vis in

en buiten Nederland toewenste, werden de win-

naars van de diverse viscom petities in het zonnetje

gezet. In maar liefst 14 categorieën, waaronder de

Noordzeecom petitie en de competities voor pier- en

strandvissen, waren dit seizoen weer fraaie bekers en

trofeeën te winnen. De avond werd afgesloten met

een loterij met schitterende prijzen.



Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

'O Sportraad Zandvoort

pluspunt

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 57 1 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

i n fo (Q p I u spuntzandvoo rt.n I

in een feestje? Kom dan zaterdag 1 2 januari naar de

Frizzz Dance Avond!!!

Aanvang: 20.30 - einde 0.00 uur

Entree: 2 euro

Plaats: Theaterzaal Pluspunt Noord (Fiemingstraat'55)

Meld |e aan op: frizzzdance.hvves.nl en ontvang een

gratis consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook

open... Heb |e vragen mail naar frizzz@live.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN JEUGDHONK
CHILL OUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit

groep 7 en 8 van het basis onderwijs.Vanaf januari

is de Chili Out open op dinsdag en woensdag van

I 5.00- 1 7.00 uur en kunnen de tieners op de playsta-

tion. lekker hangen op de bank, gebruik maken van

een drietal pc's met internet, een spelletje spelen en

kunnen iets te drinken halen. In de toekomst gaat het

Jeugdhonk ook diverse activiteiten (in samenwerking

met de tieners) aanbieden en is er de mogelijkheid om
huiswerkbegeleiding te krijgen.

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt

een Danscafé.

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te

dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5.00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

OUDERENADVISEUR
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER
AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur terechc

(tel:57!9393)

ZONDAGMIDDAG PODIUM ZANDVOORT
PRESENTEERT 20 JANUARIVAT 71

Vat'71 bestaat 35 Jaar en brengt deze winterperiode

een revue vol met herinneringen aan het repertoire

van de afgelopen jaren. Zang. dans en sketches volgen

elkaar op in een wervelend tempo en vooral wat de

kleding betreft hebben zij een reputatie hoog te hou-

den, leder nummer in wisselende, kleurrijke, kostuums

geven het geheel een feestelijk aanzien. U kunt onder

andere genieten van een medley van successen van

Toon Hermans, de beroemde vreetgrage motten van

Dorus. nostalgische liedjes uit onze kinder|aren.de

torenspits van Bommel die voorbij drijft en bekende

songs uit Nederlandse en engelse musicals. Neder-

landse songfestivalliedjes, sketches en conferences en

nogvèéééél meer Kortom een aanrader

U zult er geen spijt van hebben.

Plaats: Flemingstraat 55

Entree: 4 euro

Filmprogramma
1 t/m 1 6 januari

In theBcture...

Michael Kras,

Mede-organisator

Nieuwjaarsduik

Zijn achternaam is Kras, dan wordt in Zandvoort al snel de link

gelegd met Kras Sport, schaatsen en zwemmen. Michael is

18 jaar en het zwemmen is hem met de paplepel ingegoten.

Hij traint al jaren zijn schoolslag bij de Zeeschuimers en vorig

jaar deed hij zelfs mee met de Nederlandse Kampioenschap-

pen Sprint. Maar de laatste tijd is hij iets minder bezig met

zwemmen; Michael zit in zijn laatste studiejaar, hij heeft veel

gewerkt bij Take Five aan Zee en is één van de organisatoren

van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik.

Michael Kras wordt opgeleid hij leert wat plannen en orga-

tot Facilitair Manager aan het niseren is. Zijn grote droom is

Nova College in Haarlem, waar om na zijn opleiding een eigen

Zandvoortse Courant

het werven van vrijwilli-

rs, aanspreekpunt zijn

a bed rijf te kleine sponsors en het zorgen

I beginnen dat het een feest zou worden.

en dan het Michael: "Het was echt een

allerliefst succes! Vorig waren er 700
ïen eigen deelnemers, ons doel was om
;trandpa- dit aantal te verdubbelen. En

en. Hij dat is gelukt, er deden plus

[ heeft altijd minusi^c

op het strand de duik. En da

erkt, op dit moment nog er zo'n 10.000 toescho

bij Take Five aan Zee, maar zijn Toen we met alle orgamsato-

hart gaat uit naar een eigen ren bij elkaar stonden en aan

paviljoen. het kijken waren naar al die

mensen, kreeg ik wel even kip-

Strand, zwemmen penvel hoor." Het streven van

en organiseren de stichting is om naast de

Neem een combinatie van de oudste ook de grootste nieuw-

passies zwemmen, het strand jaarsduik van Nederland te

en zijn opleiding tot facilitair worden. Over twee jaar wordt

manager, dan kom je vanzelf het de 50ste keer dat op 1 ja-

uit op de Nieuwjaarsduik. Voor nuari een duikin de zee wordt

het eerst dit jaar werd de duik genomen, Michael is van plan

georganiseerd door Stichting om hiereenecht knalfeestvan

Nieuwjaarsduik Zandvoort, te gaan maken!
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Heb je ff...

... Parcie Paardekoopar,

17 jaar

Waar kennen we jou van?

Meestal ben ik er twee of drie

avondjes per week te vinden,"

Wat doe je naast

deze bijbaan?

"Ik zit nu in SVWO op het ECL in

3s:;sd Amsterd;

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
"Ik ben niet zo vaak in het Zandvoortse dorp te vinden, r

wel op het strand, vooral in de zomer natuurlijk! Verder b

lenden gezellig tv

I Know Where It's @

Zaterdag 12 januari:

Vanaf 20.30 uur is deze avond de finale vsn

de karaoke competitie in Café Oomstee. Wie

zingt het dak van de kroeg en gaat naar huis

met twee tickets Barceiona?

Zaterdag 12 januari:

De Zandvoorter van het Jaar 2007, wie zal het

worden? Burgemeester Niek Meijer gaat dit

vanaf 15.30 uur in het NH Hoteies bekend ma-

ken. Het wordt een feestelijke middag met als

^5^ afsluiting een 'Zandvoort buffet'.

Zondag 13 januari:

JAZZ in Take Five aan Zee! Kom deze zondag-

middag vanaf 16.00 uur genieten van hap-

py jazz en easytunes met het Mainstream

JazzCombo.

'ÊtÈHCH i_

Sutiah - Pauïme - Steph.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen

ofte laten zien: mail het ons!

jong®za ndvoort

Column

Nieuwjaars-

duik

Afgelopen weekend was

even in Zandvoort om s.

men met mijn neefje va

vijf naar de zee te kijken. Ik

vind het altijd leuk om met

hem opstap te gaan. Hij zit

hij alles wil weten. Maai

dan ook echt alles. Elke

zin begint nu bij wijze <

spreken met: "Waarorr

Dodelijk vermoeiend, m
ook wel weer grappig. Mijn

neefje vindt alles mooi

aan het strand: de zee, de

golven, de schelpen en de

meeuwen. Maar het aller-

leukste vindt hij om even in

de zee te mogen staan.

"Tante Soet, mag ik nu de

zeein?"Ja,hoor,dat magvan
mij. Met zijn regenlaarzen

aan staat hij in het water.

Opeens begint hij keihard

tegillen.Watwaser nou ge-

beurd? Hij had zijn handen

in het water gestoken, maar

Als hij van de schrik is be-

komen, vraagt hij aan me:

"Niemand zwemt in de

zee. want het is nu veel

te koud. Anders bevries je.

toch?" Omdat ik altijd zo

eerlijk mogelijk zijn vragen

probeer te beantwoor-

den, vertel ik hem over de

nieuwjaarsduik. Dat er elk

jaar op de eerste dag \

het nieuwe Jaar wel hon-

zee in duiken. Mijn neefje

kijkt me heel erg vies aan.

Eerst zegt hij een minuut

niks, daarna komen de

vragen. "Waarom doen die

mensen dat dan? Vinden ze

dat echt leuk? Wat gek zeg.

Hebben ze dan alleen een

badpak aan? Dan worden ze

toch ziek? Dat is toch niet

leuk? Waarom..." En zo ging

het nog een tijdje door. Om
eerlijk te zijn, snap ik het

zelf ook niet. Wiewllernou
in die kou de zee in duiken?

Maar het is wel heel erg leuk

om te zien. Volgend jaar ga

ik zeker weer... kijkenl

V J



We beginnen dit jaar

lekker gezond...
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Val 4 kilo af
in twee weken
met het broodwisseldieet

geïntroduceerd Bi i cl L :: ït .-.ji::i &:

bnxulgegelen, bij VQQrteurvoltDrenbrood.Ons

«r prima geschikt

Daarbij mogen alleen caloriearme dianlienjÊkolli

Uii-:' :.! ri'k'i riiolk .: b u i w) . bouillon en

•li :; cvl ro i"i
I on ïi:-:'r ali.f.vrl rijn:)? ">:i

TOldoende drinken (minimaal 2 liter). De andere dag mag

wIsseHfeet Het S mogelijk, Jt o de "alles eet

lerpioblemenJ kilo

per week alte vallen. Voelt u wat voor dit

, dieet? Op onze site kunt o een handig

boekje downlnad?n waarin het

bioodwlsseldleet uitvoerig

dt bespraken:

Afvallen kan volgt

langzaam, over een langere periode)

een beperkte hoeveelheid calorieën:

middelen

:e beperken:' meer te bewegen Brood en andere graanproducten

ren volgens het Voedingscentrum by een gezond eetpatroon. Over tv

broddzegt het centrum Hel ir. een prima gewdontc

de bruine en volkoren sodrten bevatten veel belangrijk-

voedingsstoffen zoals

voedingsvezels."

Win, V-essWj»
/

Ingrediënten

1 Mannlkinood Classic, i eetlepels olljlolle, 2 theelepels pittige

|.m::i I
jpCK'ili'-i .:.' I"'.': :'[.rt,wiigeinale<izw

lepel koneel. I eetlepel tljm.cocktailauguikes.dionzb

Snijd vaneen donker meergianenBiood met pitten, zoats

ons Monnikenbraod Klassiek.] dikke sneden en snijd deze In

bk>kjesvan3cin.lioeilneen kom3eellepeisollifoleommet

2 theelepels pittige papnka poeder, 2 theelepels versgemalen

zwarte peper, 1 ttieetpellaneelen 1 eetlepel tijm. Schep de

blokjes brood eidoor en laat ze heel even staan. Bak de blokjes

brood in een koekenpan nel anllaanba klaag knappeiig bruin.

Doeveivokjens I blokje biood, 1 cocktailauguikjeen 1 plakje

En ü begint lekker voordelig:

1*00 korting
\
1*00 korting

\
1*00 korting

nn ppn *" __ nu pen *" — nn twee stuks lekkerp *"

Monnikenbrood Zonnepit;; Volkoren Ontbijtkoek Monnikenbite

B*ri

50 plus pagina *

Nieuwjaarsreceptie ANBO
Afgelopen vrijd

meenschapshui

gemene Neder!

plaats. Namens

voorzitter Jaap

zond 2008.

et een drukte van belang in het Ge-

lid de Nieuwjaarsreceptie van de Al-

nd van Ouderen, afdeling Zandvoort

het hele bestuur van ANBO Zandvoort wens te

Molenaar alle leden een voorspoedig en ge-

activiteiten die de afdeling

Zandvoort organiseert. "Op

dinsdag gaan wij altijd Nordic

wandelen, want dan regent

niet.

als een kraai, 's Maandags L~-
i

i

het bridgen kunnen we nog

Maandagochtend wordt er ge-

zwom men. Elke maand gaan

weeën dagje uit en we krijgen

dit jaar vier feest midd-r-u. en B
j

de verplichte medische keu-

ring voor het rijbewijs krijgen

ANBO-ledenflinke korting.Als

straks de blauwe brieven van

de belastingdienst

bus vallen, zijn er

functionarissen d

helpen met het in

uw aangifte
"

rinde

ANBO

Diverse activiteiten

Na de toespraa

zrtterwerd derf

i dev

Eigen haard is goud waard
Zandvoort vergrijst, dat is bekend. De groep 75plussers die

zelfstandig woont, wordt steeds groter. Veel mensen vinden

het heerlijk om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven

wonen. Sommigen maken gebruik van huishoudelijke hulp en

laten wel eens een maaltijd bezorgen. Maar verder gaat alles

prima! Toch?

Maar ouder worden is niet al-

tijd leuk. Er vallen steeds meer

mensen om u heenweg. U voelt

zich wat vaker somber, verdrie-

tig of eenzaam. U vergeet wat

vaker iets. Misschien ziet u op

tegen de nieuwe dag. Iedereen

die de leeftijd der ijzersterke

heeft behaald, heeft hier in

meerdere of mindere mate mee

te maken. Het hoort gewoon 3
\

het verouderingsproces.

Niet de enige

Meestal zijn het onderwer-

praat. Je gaat toch niet de

vuile was buiten hangen?

U wilt geen zeurpiet zijn en

bovendien snapt een ander

het toch niet. En dat terwijl

er heei veei mensen hetzelfde

meemaken. Misschien heeft u

wel vragen of ideeën over hoe

uw leven weer wat prettiger

kan worden, maar waar moet

je er mee naartoe? Wie kan u

helpen? U bent niet ziek, dus

huisarts of maatschappelijk

werker zijn niet de aangewe-

Waarmee kunnen wij

u van dienst zijn?

Welzijnsorganisatie PIl

rking

nbij-

eenkomst om samen met u te

praten over de minder prettige

dingen waar u bij het vorde-

ren der jaren tegenaan loopt.

Maar ook of er ideeën zijn

om het leven weer wat pret-

tigerte maken. Houweling is

geweest als ouderenarts bij

onder andere het Huis in de

Duinen. Niet alleen een aardi-

ge man.maarhij weet vanuit

zijn werkervaring ook precies

waar u het over hebt.

Uitnodiging

Heeft u interesse om op vrij-

zijn op de bijeenkomst in het

nieuwe gebouw van Pluspunt

bij winkelcentrum Zandvoort

Noord? Meldt u zich dan voor

16 januari telefonisch aan via

tel. 5717373. De bijeenkomst

begint om 10.30 uur en duurt

tot 12.00 uur. Voor vervoer kan

worden gezorgd.

Oproep aan
de lezers:

n hebben gegeven. Wilt 11 hierover vertellen? Neem dan

tailadres: soplui9zandvoortsecourant.nl of bel 5732752

De ondergang van de Klipfontein

Op 8 januari 1953 zonk een schip van de Holland-Afrikalijn, de

Klipfontein, voor de oostkust van Afrika tussen Lourenco Mar-

ques en Beira.Onze dorpsgenoot Koert Visser was aan boord als

kwartiermeester. Voor hem werd het een bijzondere reis, want

bij thuiskomst zou hij trouwen in het Zandvoortse raadhuis.

Voordat het schip uit Amster-

dam vertrok, had hij een voor-

schot op zijn gage gevraagd.

Met dat geld kocht hij looppop-

pen opTenerlfe, die hij verkocht

aan een schiettenteigenaar in

Durban. Met de winst kocht

hij een bruidspaartje van fijn

sui kei-werk voor op de bruids-

taart, blikken thee en koffie,

pinda's en andere lekkernijen

voorde bruiloft. In zijn vrije tijd

bouwde hij scheepsmodellen

van de Klipfontein en verkocht

Verlaat het schip!

Er Iiepdie8ejanuai

landei ;. Een pret-

bemanning. Opeens, om 14.30

uur, kwam de voorsteven van

het schip omhoog, de machi-

nes vielen uit en het schip

lag stil. De voorsteven kwam
steeds dieperte liggen. Bij con-

trole bleek dat het schip opeen

wandelend rifwas gevaren. De

ruimen van het schip, beladen

met koperen broodjes, waren

opengereten en maakten wa-

ter. Visser probeerde nog bij

zijn hut te komen om
in elk geval zijn geld

deTltanic had overleefd. Als

laatste verliet kapitein Johan

Oosterhuis het schip.

Gelukkig getrouwd
Het Engelse passagierschip

Bloemfontein Castle, dat in

de buurt voer, kwam op het

S.O.S. bericht af en pikte alle

230 opvarenden op, Er ging

heel wat door de beman-

hun prachtige schip zo zagen

de Bloemfontein Castle ook

passagier was, tekende de

scheepsramp op tinnen siga-

rettendoosjes. Het bleken po-

hem flink wat geld opleverden.

Zo kon hij alsnog zijn droom-

bruiloft vieren. Hij trouwde

zijnTinyen ze kregen een zoon

en een dochter. Koert Visser

zei in 1963 het zeemansleven

vaarwel en werd timmerman
bij de Dienst Publieke Werken

in Zandvoort.

Een bijzondere 1

echtgenoot en

vader. En ik kan het wete

lefdevo Ie

dat < liet

slijk. tiddel

heepstoe-

ter zeven korte en een

lange stoot: schip ver-

het promenadedek

sloepen. Als

dant van si

had hij ook

diealsn-jari

ï te

jongetje

m)
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Gemeentelijke publicatie week 2 -2008

IS januari - Openbare vergadering Wmo
Op dinsdag 15 januari a,s, vergadert de Wmo-raad.

Op de agenda staat ondermeer de bespreking van de

nota's 'Beleidsregels en Verstrekkingen boek Wmo' en

'Nota bijzondere bi ;tano =n min una 'je leid'. Deverga-

huis. vergaderkamer 1. U bent van harte uitgenodigd

om de vergadering bij te wonen. Op de agenda:

-Opening

-Vaststelling agenda

- Ingekomen/Uitgaande stukken

-Mededeling door de voorzitter

- Korte toelichting beide ontwerpnota' doorwmo-

ambtenaargemeente

- Advisering vöör 4-2 -o8:Nota bijzonder bijstand en

minimabeleid (reeds in uw bezit)

- Advisering vóór i-2-oS:Beleidsregels en Verstrek-

kingenboekWmo [reeds in uw bezit]

-Actiepunten lijst

- Evaluatie bezoek aan Pluspunt noord

- Eventuele afsp'aa < bezoek N euw Unie jm

-Vaststelling nieuw vergaderrooster

- Rondvraag

-Slu,ti„g.

Commissie Raadszaken

De commissie Raadszaken vergadert c p 15 januari

vanaf 30.00 uur in de raadzaal. De deu en gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan h et Raadhuis-

plein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijsten 27 en 29 (inclusief notL en besloten

gedeelte} november 2007 e n toezegging

-Vast agendapunt-

-Voorstel tot vaststelling van het beste nmingsplan

"Bentveld"

- Bekrachtiging opdrachtverlening bes uurskracht-

-Vervolg Integrale visie Parkeerbeleid Za ndvoort

- Initiatiefvoorstel CDA invoeren pa keerregime

Zandvoort Zuid en Par
1

'. D ,1 nvv ik

- Rondvraag

-Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van de ze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda /indtuopde

website. In deze commissie kunnen burgt rs rietwoord

voeren over onderwerpen op de agenda Aanmelding

Commissie Planning en Control

Raadhuisplein. Op de agenda staE

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst integrale vergaderingen van 28 nover

ber 2007 en toezeggingen

onderzoek"Gemeenschappelijke regelingen: gemee

f.
:: i 3 L' li e 1 1 ke controle?"

Eenmalige verhoging subsidie 2008 New Wave

Schietsportbaan Circuitgebied

Actualisering streekplan

Regionalisering brandweer

Handhavingswerkplan20o8

De agenda kan na

gewijzigd zijn. Der est recente agenda vindt u op de

nissie kunnen burgers het woord

:rpen op de agenda. Aanmelding

Commissie Welstand en Monumenten

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijkvan de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Alle Hens aan Dek - beleidsnota Maatschappe-

lijke Ondersteuning en Gezondheid 2008 - 2011

vastgesteld

gemeenteraad van Zandvoort Alle Hens aan Dek -

beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en

Gezondheid 2008 - 2011 vastgesteld. Deze nota Is In

werking getreden op i januari 2008 en ligt ter inzage

bij decentrale Balie In het Raadhuis en staat op de web-

site. Deze beleidsnota geeft nadere invulling aan het

gemeentelijk beleid dat gaat over de wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning en het lokale gezondheidsbeleid

nota lokaal gezondheidsbeleid 2004 - 2007.

op ie

Nota terugdringen nodeloze meldingen van

brandm eldin stailaties

In zijn vergadering van 18 december 2007 heeft het

college van burgemeesteren wethouders besloten om

de Beleidsnota inzake terugdringen nodeloze meldin-

nbrandmeldin s\\:-.ï\i:

treedt in werking op de datum van deze publicatie.

Het besluit en de nota liggen gedurende twee weken

vanaf publicatie ter inzage in het Raadhuis en staat

op de website. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of

beroep worden ingesteld.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Bentveld:

- Ebbingeweg3a, bouw woning, ingekomen 20 decem-

ber 2007, 2 007-292 Rv.

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indienvoordeze bouwplannenvrijstellingvan

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ningof vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Kapvergunningen aangevraagd

- Zandvoorterweg 2 / Duindoornlaan, 1 conifeer aan-

vraag ingekomen op 17 december 2007, Ivm omval

gevaar, wel herplantplicht

- H. Heljermansweg 10, 1 dennenboom, aanvraag

herplantplicht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Frans Zwaanstraat 2, 8 dennenbomen, verleend op

- Gasthuisstraat n, i appelboom en 1 moerascypres.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-

staande besluiten In beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 3003

BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

voorlopige voori en ing indienen "ij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Parkeerverbod Prof. Zeemanstraat S9, 61 en 63

besloten inde Prof Zeems-st'aöt voor huisnummers

:,a 61 en 63 aun be de :i den va" de straat een par-

keerverbod in te voeren. Dit zal geschieden door het

plaatsen van een bord Eoi van bijlage ïvan het RVV

1990 op de volgende locatie: in de Prof. Zeemanstraat

JS! Gemeente ZandvoortmT^
Vervolg: gems e ~te jke publ c

Bezwaarschriften

De hip'bewen genoemde verleende vergunningen/

genomi-n beshi t. n I jjgen bij de Centrale Balie ter

inzajji' l' fljn! te nu rn tijdens openingstijden. Be-

langhnbbi:nde:: k^nriLn gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

zwaarschrift Indienen. De datum van bekendmaking is

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermeld ing van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij devoorzieningenrechtervan

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023 574 01 °°. De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uu ren vrijdag aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00

8.30-16.00 uur. -18.00 uur

Meldingofklacht? Collegelid spreken?

Bel met de Centrale Meldlijn (023] 574 02 jo, óf vul op Een afspraak maken met een collegelid doet u via

de website het digitale formulier in óf stu ureen brief het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

naarde klachtencoordinator waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 0830-1600 ur Vragen over een bouwplan?

Donderdag: 0830-2000 ur Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

Vrijdag: 08.30-12.30 u is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

Tijdens de donderdagavondopenstelling untumaar telefonisch bereikbaartussen 09.00 en 10.00 uur.

vooreen beperkt aantal zaken terecht: pa poortenen

Opzoeknaarwerk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Groen in Zandvoort krijgt amper voldoende

Zandvoort is niet bepaald een 'groene' gemeente. Dat blijkt

uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is gehou-

den door het bureau Onderzoek en Statistiek Haarlem onder

de Digipanelleden. Centraal in deze enquête stond 'het groen'

in Zandvoort. Van de 513 personen van t8jaar of ouder die zich

aangemeld hebben om mee te werken via het Digipanel, heeft

70% de enquête ingevuld.

Suggesties aandragen

De gemeente Is de leden

van het Digipanel dankbaar

een aantal suggesties, waar

Over andere zaken zijn de

meningen verdeeld. Er wordt

dan ook een beroep gedaan

om per buurt suggesties aan

te dragen. Als bewoners van

een straat of buurt in ge-

zamenlijk overleg, per brief.

ek do. an de

|j.i£ Li|fer: 5,3. Gemiddeld over

Zandvoort was dat 6,i, net aan

voldoende dus. Verder valt op

dat de verzorging van hetgroen

binnen Zandvoort ook niet al te

hoog is: gemiddeld een 6, 4. Van

de geënquêteerden vindt een

fl^eeltc dat het zogenaamde

ecologisch lint, dat een aan-

tal jaren geleden door de ge-

meentewerd omarmd en voor

het grootste gedeelte bestaat

uit helmgras dat zwerfvuil

vasthoudt, vervangen moet
worden door 'stedelijk' groen.

Echter een substantieel ge-

deelte kon het wel waarderen.

Er waren ook veel mensen die

graag mee willen helpen met

het groen maken en houden

van Zandvoort door onkruid

weg te halen, zwerfvuil op te

ruimen en gemeentelijke bo-

men en bloembakken water te

geven in droge perioden. Tevens

maken de meeste mensen hun

tuin, stoep of balkon mooi met

planten zodat iedereen ervan

kan genieten.

kan:

:meente over de Inrichting

n hun straat, bijvoorbeeld

en welke groenvoorzie-

n gewenst zijn, hebben

verzoeken de meeste

Veel werk aan de winkel

Er is dus voor de gemeente
werk aan de winkel wil zij het

imago van een niet bepaald

groene gemeente van zich

afschudden. Gelukkig is on-

langs een groenbeleidsmede-

werkster aangesteld. Zij kan

zich helemaal uitleven op de

resultaten van het onderzoek.

De volledige resultaten van

het onderzoek kunt u vinden

via: www.zandvoort.nl.

Stichting Infofilter

Vindt u het ook zo vervelend om, meestal rond het avondeten

of zelfs op kerstavond, gebeld te worden door een medewer-

ker van een callcenter? Vaak probeert de telefonist(e) u een

verzekering aan te smeren, lid te maken van een goed doel of

een abonnement te nemen op krant of tijdschrift. Bent u het

meer dan zat? Daar kunt u zelf iets aan doen, want de Stich-

ting Infofilter kan helpen.

Het Is het centrale aanmeld-

punt, dat consumenten de

irio;shjk ,

'.e d biedt z d" kos-

teloos te laten blokkeren voor

uitingen. Voor poststukken

ieder geval een ter-

mjn ndrieja,

D AR Amsterdai

te ontvangen, dus geen onge-

wenste post, (mobiele) tele-

foontjes en onaangekondigd

telefonisch marktonderzoek

meer Na aanmelding duurt

het gemiddeld 4-6 weken
voordat alle organisaties de

aanmeldingen hebben ver-

werkt. Na deze periode zal het

aantal telefoontjes drastisch
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Kook eens anders
kookrubriek

Caribische kipfilet

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:

zkipiilcïvanclrtai75gr.,

1 dl i itrocnsap.

sap van een halve

sinaasappel,

1 uiin dunne
ringen gesneden,

i klein laurierblad,

7thl.sweetchilisauce.

Bereiding:

t>oe de tei.fsfi.Lets lv^ eeiA, teom.. ^otr cltroevis,af, sLiA.flflsnp-pEl.sflp,

ui, laurierblad m cKLlsnus door elkaar tw* giet het over het vlees..

Lflflt dit vervolge ias 2 tot 3 uur w^arlwtre^. Leg pi e teip daar\Aa

Lirt, eeK- brflfldsckoteL oi/uaVr de grill, op en 15" era. afsta i^cl vn^, het

eLen^e^t. Laat ze en. 40 mtw^te^ roosteren, üeer ze reg-êUuatlg

<m m bedruip met de i-uariiA.flpiÊ. Temper de hitte aLs het vlees te

sn.eL bruin, wordt,

serveren, met droge witte rijst êia, tomate^saLode.

Frizzz Dance avond

voor tieners bij Pluspunt

Pluspunt organiseert zaterdag 12 januari een tiener

tussen de 12 en 16 jaar. De discotheek is gevestigd ir

gebouw: 'Underground' dus.

een welkomstdrankje

én een gratis consump-

tiebon zijn inbegrepen.

Frizzdrankjes kosten

rond de 50 cent. Daar

hoefje het dus niet voor

te laten I

bo-Voor de oudi

ven de mogelijkheid om
iets te drinken als u uw
kind heeft weggebracht.

De disco zelf is echter

'bodei terr

Zandvoortse dj's

stevig doordraa

jziek start om de ouders.

uur en de Frizzz Kijk voor meer informa-

avond duurt tot tie opfrizzzdance.hyves.

nacht. De entree nl of stuur een e-mail

hts €2, waarin naarfrizzz@live.nl

XAKöZO
U werkt met de cijfers 1 t/m g. Deze dient u in

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

\-\-

L ! 3' • M

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-

dige som op zo een manier op te lossen dat hij

klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

EJC JJ FC

Zl : E Z] = EI
X +

DGA DD DKE

HHC DCD KJD

van

de
Week

Robert is een wat

eenkennige ex-kater die echt

even de tijd nodig heeft om te wennen. Als je

rustig doet en als hij je een tijdje kent, vindt hij

het heerlijk om geaaid te worden. Voor de rest

zit hij het liefst in zijn mandje een beetje voor

zich uit te staren en om goed in de gaten te

houden wat er om hem heen allemaal gebeurt.

Het is geen jonkie meer en hij staat ook op nier-

dieet. Dat zal hij zijn hele verdere leven moeten

hebben. Robert vindt het lekker om in het zon-

netje te zitten maar hij is al heel tevreden met

een balkonnetje. Echt struinen door de tuin

hoeft voor hem niet meer. Hij kan goed over-

weg met andere katten. Kinderen of een hond

in huis wordt hem echt iets te machtig. We zoe-

ken dus een rustig huisje voor onze Robert! Wie

is er klaar om Robert zijn hart te veroveren en

geeft hem na 3/4 jaar in het dierentehuis een

eigen plekje! Kom gerust kijken in Dierentehuis

Kennemerland aan de Keesomstraat 5, 2041XA

Zandvoort. Telefoon: 023-5713888. Openingstij-

den: maandag tot en met zaterdag tussen 11.00

uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u vin-

den op: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Autosport

Michel Bleekemolen wint Nieuwjaarsrace

Opnieuw mag routinier MichaelBleekemolen uit Aerdenhout een

overwinning bijschrijven op zijn lange erelijst. De nestor van de

Nederlandse autosport mocht de Porsche van equipe Bouhuys/

Albert/Bleekemolen in het donker naar de finish brengen.

n deduister-

n is, kreeg het team de eerste

plaats aangereikt nadat de

Saker van de equipe van Van

de Lelieveld/Koeten een uit-

stapje maakte bij de Renault

bocht. Voor de Porsche rijders

was het toen alleen maar
het verdedigen van de eerste

plaats de opdracht. De equipe

Bouhuys/Albert/Bleekemolen

sprong op de naaste bela-

U-mge :ijd zag het e

dat vader Bleekemo

De Saker,waar de jongste tel

van de Aerdenhoutse familie

in reed, kreeg problemen met
de wiel lager en later was een

kapotte voorband de boos-

doener om een hoge klasse-

ring mogelijk te maken.

De equipe van Peter Fontijn

en Peter Furth uit Zandvoort

beleefde weinig plezier aan

de nieuwjaarsrace van 2008.

Een scheur in de steun van

het differentieel zorgde voor

een oponthoud van een half

uur aan het beginvan de race.

"We hebben het probleem

pi cv soiisch weten op te [os-

Voor een aantal deelnemers

was de Nieuwjaarsrace, die

rond de klok van zeven uur

werd afgevlagd In het donker,

een prima opwarmer voor de

24 uur van Dubai die komend

weekend wordt verreden.

Michael Bleekemolen zal daar

met zijn beide zoons en oud-

Zandvoorter Jan Lammers in

een Porsche aan de start ver-

schijnen.

Ook Pim van Rietdie een equi-

pe vormde met Robert van den

Berg, doet mee aan deze race

in het Arabische oliestaatje.

Van Riet wist samen met zijn

collega de eerste plaats bin-

nen te halen bij de Divisie II

met een Renault Clio. In de

Divisie lil waren het Pim van

der Berg en Erik Struij laait die

de winst pakten. In de Divisie

IV was het Paulien Zwart met
Tom Coronel die de overwin-

ning behaalde. Ondanks de

tweede plaats in de Divisie

II blijft de equipe van Rob de

Laat en Marcel Broersma de

ieiGuui behouden in het kam-

pioenschap.

De volgende race in de Dutch

Winter Endurance Serlesvlndt

op 3 februari plaats op het cir-

cuit van Assen

Forse afstraffing ZSC dames
Het dameshandbalteam van ZSC'04 kreeg afgelopen zondag in

de eigen Korver Sporthal een forse afstraffing van het Amster-

damse US 2. De hoofdstedelijke studentes waren veel te sterk

voor het op alle fronten falende Zandvoortse team. Na het

eindsignaal stond de grootste nederlaag van de laatste jaren

op het scorebord: 10-29.

Basketbal

35e Schoolbasketbaltoernooi

Het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi zal dit jaar op zaterdag

nstaande worden gehouden. De hele dag 2

dragen aan de populariteit van

het basketbal onderdejeugd.

Korver Sporthal weer het dom

sisschoolleerlingen.

in zijn van basketballende ba-
Een pleintje om te basketbal

len Is tegenwoordig snelle

gevonden dan een plein om
te voetballen.

Het is voor de 35e keer dat bas- sinds er meer en meer wed-

ket balvereniging The Lions dit strijden uit de Amerikaanse Het schoolbasketbaltoernoo

toernooi op haar jassend:; NBA op televisie worden uit- in de Korver Sporthal gaat

heeft staan. Het toernooi gezonden, is de jeugd meer zaterdag 12 januari om 10.00

heeft ook een aantal basket- gaan basketballen. Ook het uur van start. De prijsuitrei

baltalenten voortgebracht. feit dat op straat veel minder king wordt rond 16.30 uu

Met name de laatste jaren, gevoetbald wordt heeft bijge- verwacht.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl rmJ SporlSportraad Zandvoort

Vanaf het begin was duidelijk

dat het team van coach Hans

Zwemmer het moeilijk zou

krijgen. Niet alleen behoren

de Amsterdamse dames tot

de titelkandidates in de dis-

trict 3e klasse, maar de entou-

rage rond het ZSC-team was

verre van optimaal. Bij ZSC'04

achterstand was dan ook een

juiste afspiegeling van de

krachtsverhoudingen en de

speltechnische kwaliteiten

tuisen beide te-STii

Het v schil tus- 1 ZSC t

lantal elsters

niet of

ht kon

dat wegens t

slechts op h;

spelen. Maar ook van het an-

ders zo sterke teamverband

was in deze wedstrijd totaal

niets terug te vinden.

Het goed Ingespeelde US
sneed van meet af aan door

de ZSC-defensie als een mes
door de boter. Ook het opbou-

ei;dc • ZSC

was verte zoeken. Regelmatig

balverlies en zwak verdedigen

maakte dat het duel in feite

halverwege de eerste helft

beslist was, toen US al een

0-7 voorsprong had opge-

bouwd. Het ZSC 'succes' bleef

beperkt tot enkele schoten

op paal en lat. Alhoewel ZSC

in het twee deel van de eer-

ste dertig minuten nog wel

tweemaal scoorde, woog dit

niet op tegen de scoringsdrift

en de precisie van US. De 2-14

US werd in de tweede helft

alleen nog maar groter, niet

in de laatste plaats omdat
US over een betere conditie

bleek te beschikken. Het feit

dat het grootste deel van de

ZSC-formatie in de afgelopen

weken weinig train ingsjii beid

had kunnen verrichten kwam
dan ookvolledig aan het licht.

Hoewel ZSC nog 8 doelpunten

wist te maken, stelde US daar

15 tegen over, waardoor het

verschil was opgelopen tot

ig. Een afstraffing die het an-

ders altijd gemotiveerde team

van Zwemmer jarenlang niet

heeft hoeven ondergaan.

De Zandvoortse doelpun-

ten werden gescoord door

Daphine van Rhee {3), Laura

Koning, Romena Daniels en

Martine Balk die allen twee

keer raak schoten. Een doel-

punt van Christel Gaazenbeek

completeerde de schamele

Zandvoortse oogst van tien

ZSC-doelpunten.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) IJzerhandel Zantvoort

Accountantskantoor Huppelschoten

Af 1" initiatie kantoor K. Willemse

Strijder

MultiRent

Autoverhuurbedrijven

Music Masters

Belli E.Ribel

Parfumerie Moeren burg

OrganisatieburoMikki

Pluspunt

Printing People

Sailfish Reclame

Take Five

Van Aacken Glaszetters bed rijf

VanVe5sem& Le PatichoL

Willemse Elektrotechniek

Zandvc t Optie
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DR. CA. CERKESTRAAT 44 RD ZANDVOORT R. EJJ. KUINDERSTRAAT 11/11 ZANDVOORT

Op de 5' etage gelegen, goed onderhouden

2-kame.apPartement<v.h. 3 kamers) met zeezicht

WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT

Vraagprijs €679.000,-

DE SCHELP 81

Dit complex is rustig geil

ZANDVOORT

Vraagprijs € 139.500,-

LEEUWERIKENSTRAAT 12/2 ZANDVOORT

Vraagprijs €249.000,-

ZANDVOORTSELAAN 12 ZANDVOORT

Souterrain, 3

Woonopp. c;

Nieuwe prijs: €698.000,-

BURC-.VAN FENEMAPLEIN 22/10 ZANDVOORT
' Op de 5' etage gelegen ruim 3-kamer (u/h 4-kamef)

Vraagprijs €239.000,-

WILHELMINAWEG 10 ZANDVOORT
In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol

Tijgegarage/hobbyruimteen oprit voor i

Vraagprijs €825.000,-



HZANDVOORTSE
Couranti

Na Victor Bol in 2005 en Arlan Berg in 2006, is

kendmaking vond net als vorig jaar plaats tijd'

tl Meijer afgelopen zaterdag gekozen tot Zandvoorter van hetjaar 2007.De be-

n feestelijke bijeenkomst in NH Hoteles. Burgemeester Niek Meijer was aanwe-

n deze eretitel bekend te maken. Eer n de feestelijke bijeenkomst kunt u teruglezen op pagina 9.

Zandvoort terug naar de 'middeleeuwen'?

De Zandvoortse gemeenteraad heeft een gevoelige tik op de vingers gekregen. In de raadsve

g.ide ring van 8 mei 2007 heeft de raad het zwaar geamendeerde bestemmingsplan Mlddenboi

levard aangenomen, tegen het advies van het college in. Vervolgens werd dat plan op 1 juni na;

Gedeputeerde Staten (CS) gestuurd ter goedkeuring. Vorige week dinsdag moest wethoudi

Wllfred Tates melden dat GS het plan naar de prullenbak heeft verwezen.

De Mannetjes

Marcel Meijer wint

•n op deze manier schrijft

hij zelf historie'

GS zijn van mening dat het

betreurenswaardig is om de

jarenlange moeite en inzet tot

het komen van de gewenste

kwaliteitsverbetering op deze

manier te zien stranden. Zij heb-

ben in het bestuurlijk overleg

met de gemeente Zandvoort

op papier hebben ge-

tot ontwikkeling te brengen. GS

hebben hun spoedige mede-

werking daaraan toegezegd.

Voorlopig lijkt het erop dat men
over het onderwerp 'Midden-

boulevard' nog lang niet is uit-

gepraat. De Zandvoortse

Courant maakte afgelopen

week een rondje Zandvoort om
de de reacties te peilen van zo-

wel de politieke partijen als

enkele belanghebbenden en/of

bet loktenen. Een verslag daar-

van kunt u lezen op pagina 7.

Proefproject

parkeren

Het:: o le-rek eegdmsdagavond

van de commissie Raadszaken

groen licht voor een proef-

project parkeren voor Zuid

inclusief de Brede rode straat

en de Hogeweg. Ook vindt

een aantal partijen dat erdui-

delijkheid moet komen over

het parkeerterrein Zuid dat

nu wordt geëxploiteerd door

een particulier. Tevens wil een

meerderheid van de commis-

sie een oplossing voor Park

Duinwijk. Alle andere wijken

zullen voorlopig ongemoeid

blijven.

Vervolg op pagina 3

een
;

=~oede u mtel |ke

onderbouwing,de rea-

lisatievan de polenen

het Watertorenplein

Uil GROERNL

Nieuwe editie Afvalwijzer

2008 komt er aan

Lees erover in de gemeente-advertentie

Gemeenle Zandvaort

O



Familieberichten Kerkdiensten
I.iiiii

I

Waterstanden

f
>

Enige en algemene kennisgeving.

Geheel onverwacht moe-ter w:i ;itsjiiL d nemen

van onze broer, zwager en jom

Joop Bartens

Zandvoort, Ei juni 1928

Hoofddorp, 9 januari 2008

Coba Zivl-:ii:iki -Bartens

Bob n Lianne

Leonora

Dick en Anne lies Batten - Koper

Robber en Karin

Corrcspondenriefldres:

Celsmsstraat35

2041 TB Zandvoort

Ingevolge zijn wens heeft C e crematie n stilte

plaatsgevonden.

\

Voor n ie hartelijk be\v\r< r-.-.ii medeleven, ons betoond

mi her heen/taan ven ini;i\ /icliefde vrouw en

-jA()zae,ie moeder

JeannetteArmande
Nijboer - Nieuwpoort

Netty

betuigen wij u onze oprecht e dank.

Wim Nijboer

Peter Nijboer

Zandvoort, januari 2008

cel lunchen

erz^.chten o

ralnjdi

Wendjj

Jolanda & Peter

Ricardo&Angelo

ZONDAG 20 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uurVan Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout, leeuwerik^nlar/n ~

Adventskerk.ct

10.00 uur ds. MA Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulu

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

Bespreek de mogelijkheden of

meld u aan bij ZVO Verspreiders,

tel. 06-1139 1478

of mail uw gegevens naar

info@zvo-verspreiders.nl '-J&K?^-*'-

öZandvoortse
Courant

Dankbetuiging:

Pieter Koning en zijn ouders

Piet en Marja Koning

willen hierbij edereen

bedanken v Dorde

getoonde belar gstelling.

De 'Zandvoorter
van het Jaar'

bedankt een ieder voor zijn stem,

steun en organisatie.

Het was erg gezellig!

Marcel

WATER WATER WATER WATER WATER

Do 17 05.16 10.06 17.34 22.45

Vr 18 06.26 11.16 19.06 23.54

Za 19 07.3 5 12.30 20.30

Zo 20 01.15 08.44 13.35 21.54

Ma 21 02.11 10.00 14.35 22.54

Dl 22 03.05 10.44 15.25

Wo 23 01.16 03.55 11.40 16.07

Do 24 02.06 04.35 12.26 16.48

SAILFISH REClAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort A
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^

Nntnxnn Interne: is eer. ccsancialisecidn rngionale

intcmptprovirJer met sterkn ronts in Zancvnort. Vfile

^anlvccrters ko;en a vco' nnjn onisoonl |kr benadering

er, nircc-.e service aan nus of kantoor.

• Gratis professionele installatie 1^ Netexpo
• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier
©Hffe

.^[gaftïïïïil
Bel & Bestel 023 -531 88 74

ï Colofon * Zandvoortse
Courant

ïsris^rs S>M1
Kantooradres:

Hogcwcg39-i

Tel& Fax 023-5732752
Email: redactie®

2andv00rtsec0urant.nl

Openingstijden kantoor:

Tel. 06 -144826 85

Vormgeving:
IR Design Zandvoort

09.30-76.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie sequ is it ie:

Tel. 06-434 297 83

2andv00rtsec0urant.nl

Boesenkool K-ontendmU B.V.

Castricummerwerf23-37
1907 RW

Verspreiding:

ZVO Verspreiders

i?£"7'

06-11391478

(tevens nabe2orging)

Uitgever:

Oplage: 9 250 exemplaren

www.zandvoorisecourant.nl

1^""*™;: °L'Zz,";.:%":• "")



Proefproject parkeren voor Zuid

(Vervolg van pagina i)

n de oppositie partijen CDA en Groenlinks

kwam het college met een geheel nieuw plan om de proble-

men in Zuid voor de bewoners nog voor de zomer op te lossen.

Het college denkt daarbij aan een beleid dat uitgaat van par-

keerautomaten (PAP) en het uitgeven van vergunningen aan

hotelhouders, maar niet aan kamerverhuurbedrijven.

Onderdeel van het plan is ook ogenblik kunnen worden inge-

het instellen van een gedifren- steld met andere tarieven. In di-

sieerd tarieven systeem door versetalen zullen de gebruikers

middel van nieuwe parkeer- worden geïnformeerd over het

automaten die op elk gewenst gebruik ervan en het van toe-

pluspunt
Buitens

Opening tijden

an groep

•an 07.30

De Boomhut
opvang

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer mformat.e op onze w jntzandvo rt.nl

of telefonen v.aMomque an Straate of Sai dra Bartll g: 023-5740333

passing zijnde parkeerregime.

Met de nieuwe parkeerauto-

maten kunnen ook de tarieven

worden verhoogd als het aan-

bod groter is. Uitgangspuntvan

het college is dat de bewoners

hun auto zo dicht mogelijk bij

de eigen woning kwijt moeten

kunnen. Om het proefproject

goed te kunnen uitvoeren is

het volgens een aantal fracties

noodzakelijk een inventarisatie

van de parkeerplaatsen in het

P ce~gebied te houden. Over

moeten, verschillen echter de

meningen. Het enkele weken

geleden vastgestelde parkeer-

tariefvan € 1,80 zal pen maart

worden ingevoerd.

Rommelig

Na een rommelig begin werd

deveraadei ng 'uim een kwar-

tier geschorst voor overleg tus-

sen voorzitter Fred Paap en de

leden van de commissie. De

uitkomst van het overleg was

dat de op 27 november begon-

nen discussie over de Integrale

Parkeervisie werd afgemaakt

met een tweede termijn. De

uitkomst was duidelijk: een

meerderheid van de commis-

sie, met uitzondering van de

PvdA, vond het plan niet rijp

voor behandeling in de raad.

Daarom weid besb:en z :z vooi

Zandvoortse Courant nu

veel geld dooreen extern bu-

reau opgesteld plan v

te bevriezen.

Snel van start

Nadit besluit werd eendiscus-

sie geopend over het proefpro-

ject dat het college nu gaat

uitwerken. Opmerkelijk was dat

Uit de discussie bleek dat het

proefproject op een zeer korte

termijn tot stand was gekomen

/is ntensief e-mailverkeertuss-

sen vertegenwoordigers van de

coalitiepartijen. Daarbij was
vooral de inbreng van Bruno

BoubergWilsenfOPZ) van grote

invloed geweest. Na een lang-

'.!:.! ige di;::..ssie werd besloten

dat het college tot een uitge-

werkt plan zal komen zodat de

plannen op korte termijn Inge-

voerd kunnen worden. De ver-

p3deri''g werd besl ten met de

behandeling van het initiatief-

voorstel van het CDA om ook

Zuid te komen Verschil met de

plannen van het college is dat

het CDA een mengeling van

belangenhebbenden parke-

ren (BEL) voorstaat, terwijl het

proefproject uitsluitend gebas-

seerd is op Parkeerautomaten

(PAP). Zowel bij het plan van

het college als dat van het CDA
speelt het parkeerterrein Zuid

een belangrijke rol.

!7 JANUARI 2008

Het Nationale Voorleesontbijt

Voor de vijfde keer worden 'De Nationale Voorleesdagen' ge-

vierd in Bibliotheek Duinrand, leder jaar wordt er een andere

school of peuterspeelzaal uitgenodigd voor dit voorleesontbijt.

Uitnodiging

Voor het ontbijt wordt ieder

jaar steeds een andere groep

van een basisschool of peuter-

speelzaal u tgenod gd oir te -0-

m en luisteren naar het verhaal

van een bekende inwoner van

de gemeente. Dit jaar komen

er b.v. een politieagent, een ste-

wardes, een wethouder en een

burgemeester voorlezen.

Voorlezen maaktvan kleintjes

Voorlezen aan kinderen is be-

langrijk. Het prikkelt de fanta-

sie, ontwikkelt het taalgevoel,

vergroot hun woordenschat en

craagt Pij aan hun ht e 'actieve

vaardigheden. Maar bovenal

bezorgt het hun heel veel ple-

zier! Zo worden kleintjes grote

:en uit Kleine Muis

zoekt een huis

Op woensdagmiddag 23 janua-

ri wordt er voorgelezen, met het

vertelkastje, uit het bekroonde

prentenboek. De voorstelling is

gratis, reserveren wordt aange-

raden want vol is vol!

Poppenkast

Ook voor de vijfde keer een

peuters en kleuters. Dit keer

een heerlijke ouderwetse pop-

penkast waarbij de kinderen

les wat er gebeurt in de kast.

Poppenspeler Fritsie Duikelaar

komt donderdag 24 januari

naar Zandvoort en speelt om
10.00 uur de voorstelling 'Wie

helpt de muis'.

De kaartjes kosten € 2,50 en

zijn verkrijgbaar bij de biblio-

theek of via de website: www.
bibliotheekduinrand.nl.

Petje kwijt

tam ga t worden

dat het

Maar let

op.Verveelje nool . Boeit de

heen.M

keiijk! S

e niet, kijk

nsen kljke

amen bez

dan om je

eencon ert. Naastechtgenoot

Syndroom van Dow

e. Met het

n. Ze kijkt

heen. De

Echter, f

komt, st

erveelthaarduidelljk.

Is Wllleke Albertl op-

aalt ze. Haar gezicht

verande t op :. ;ig Enthousiast

bromt/?

met ha

Het Is a

Naart m
heer. M

ngtzemee

ar mollige

ndoenlijk

handjes.

rige mijn-

ere dame.

"Ik leg het zo op mijn schoot

hoor", fluistert hij geruststel-

lend. Ik kijk schijnbaar wat

Uit een grote Albert Heijn tas

wordteen kussen gepakt. Dat

wordt op de zitting gedra-

peerd. De tas wordt weer keu-

rig opgevouwen. (De ruimte is

ampergroot genoeg vooreen

minimensje) Hij gaat weer

zitten. Jas opvouwen. Op zijn

schoot. Och Ja. De leesbril

vergeten. Jas weer opgepakt.

etul.OpzIJnneusgezet.Jasop-

vouwen.Oja. De sleutels! Die

mogen niet op de grond va I-

Sleutels In de colbertzak. Ook

de leesbril moet weer van de

neus. Naar het etui. In de jas.

Hè, hè. Hij zit weer met de jas

op schoot. Zijn vrouw heeft

hetzelfde ritueel. Echter zon-

der kussentje, bril en sleutels.

Na de pauze is mijnheerzijn

petje kwijt.TIJdens het concert

speurt hij zoekend rond. Ik

lordei n.Mei

achter het mannetje

Hoera! Eindelijk Is de pe

vonden. Achter zijn stoel

de grond gevallen", verd

lijkthljvriendelIjk.Onderti

lienkt Brugman



Take Five

Ter versterking van ons bearijfzoeken i'."V

per direct eenfu" time én

REPRESENTATIEVE, FLEXIBELE,

GASTVROUW- /HEER MET AANTOONBARE
HORECA- EN LUXE A LA CARTE ERVARING

Salariëring conform de horeca cao

ah Zee

Ta.v.deheerC.Kuin

Postbus 398

2040 AJ ZANDVOORT

FOR,V'..AT'E Ü2?-57161,:i
.

Krant niet ontvangen?

0ZANDVOORTSE
Courant

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail:

info@zvo-ver5preiders.nl

19 Dance behind the Beach: Nieuw

maandelijks dansfestijn in De

Krocht, aanvang 20.00 uur

20 Classic concerts:

Klassiek concert in Protestantse

kerk, aanvang 14.30 uur

31 Nationale Gedichtendag: poeziea

in de bibliotheek, aanvang 20.00 1

1 The Ultra LowTide

International Marathon

Marathon over het strand van

Scheveningen naar Zandvoort

enterug (keerpunt Parnassia)

DeK cht,a

17 Classic concerts: Klassiek concert in

Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

23 Dance behind the Beach:Maandelijks

dansfestijn in De Krocht,

Weet u een evenement dat

niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

• •••••••
Sergey Smirnov speelt in de Protestantse kerk

De bekende jonge (27) Witrussische pianist Sergey Smirnov zal komende zon-

dag in de Protestantse kerk een pianorecital verzorgen. Het recital is in het

kader van de Kerkpleinconcerten van stichting Classic Concerts.

staat voor de pauze de Oostenrijkse

componist Franz Schubert centraal.

Smirnov speelt de Sonate in D-dur,

op. 53. Deze sonate is door Schubert

productieve en gelukkige periode in

zijn leven. Tijdens de zomer van dat

jaar leefde hij in Opper (Oostenrijk)

waar hij nieuwe vrienden en oude be-

wonderaars ontmoette. De Sonate in

D-dur is dan ook een romantisch stuk

waarin zijn gemoedstoestand uit die

zomer sterk naar voren komt.

Na de pauze zal Smirnov het werk

Morceaux, op. 19 van de 19e eeuwse

Russische componist Tsjaikovski spe-

len, gevolgd door de delen Allegro

con fuoco, Presto en Funerbe uit de

Sonate nr. 1, op. 6 van de Russische

Doordat Smirnov veel recital en componist Alexander Skrjabin.

kamerconcerten verzorgt, heeft hij

een groot repertoire opgebouwd. Het concert dat om 15.00 uur begint is,

Vooral werk van Bach, Mozart, zoals gebruikelijk, gratis toegankelijk.

Beethoven, Crieg, Rachmaninov en Wel wordt er na afloop gecollecteerd

Sjostakovitsj wordt door hem ten voor het beroemde Knipscheerorgel,

uitvoer gebracht. dat hoogst waarschijnlijk eind maart

weer gebruikt kan worden. De kerk

Op het programma van zondag gaat om 14.30 uuropen.

Ideeën gezocht voor Week van de Zee 2008

Van 24 tot en met 31 mei is het weer de Week van de Zee. Het thema dit jaar is:

Op volle kracht vooruit. Het is weer dé kans om allerlei kleine en grote activi-

teiten op en rond het strand te organiseren.

Het aanbod in Zandvoort is altijd Zeven Heuvelen op het strand.

heel divers geweest. Zo is er de laat-

ste twee jaar al het een en andf

aan activiteiten de revue gepas- een gevarieerd aanbod van activitei-

seerd. Een kleine opsomming: het ten aanbieden, zo mogelijk met nieu-

Zandvoorts museum met een grote we. Te denken valt bijvoorbeeld aan

diversiteit aan tentoonstellingen, een culinaire wandeling langs een

het Juttersmu-ZEE-um dat steevast aantal horecagelegenheden in het

iedere dag geopend was, de biblio- dorp of een 'Week van de Zeemenu'

theek met eveneens diverse exposi- in diverse strandpaviljoens,

ties, de kunstenaars van Zandvoort

die de handen uit de mouwen staken, Denkt u mee voor een mooie Week
Victor Bol met de strand rolstoelen en van de Zeel U kunt uw idee(ën) mailen

andere strandartiviteiten, kinderen naar Ben Zonneveld: BenZonneveld@

tekenden op de boulevard en wat casema.nl of HillyJansem h.jansen@

dacht u van de prachtige Slag der zandvoort.nl. Tel. Hilly: 5740240.
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Meer AED's in Zandvoort

Elk jaar worden erin Nederland zo'n 16 duizend patiënten met

hartfalen bij de ziekenhuizen behandeld. Hiervan overleeft op

dit moment slechts vijf procent. Omgerekend betekent dit dat

1 op de 1000 inwoners van Nederland per jaar last heeft van

een hartstilstand.

Het meest cruciale bij een

hartstilstand is dat er binnen

de eerste 6 minuten gestart

wordt met de reanimatie.

Binnen alle hartstilstanden is

bij 80% deoorzaak hetfibrille-

renvan de hartkamers. De con-

clusie hieruit is dat reanimeren

in deze gevallen niet genoeg

is, maar dat deze patiënten

alleen geholpen kunnen wor-

den door eer e ektrische s;:'^ok

die toegediend kan worden

door een AED. Cijfers van de

Nederlands Hartstichting la-

ten zien dat als er binnen 2 tot

3 minuten een dergelijk schok

wordt toegediend, de overle-

vingskans boven de 70% ligt.

Als deze schok pas na 10 mi-

nuten wordt gegeven, dan ligt

de overlevingskans slechts net

boven de 20%!

In Zandvoort

De gemeente Zandvoort en

de hulpverleningsdiensten

van Kennemerland doen er

lijk ter plaatse te zijn bij het

slachtoffer. Zo heeft de ge-

meente er voor gezorgd dat de

Zandvoortse Reddingsbrigade

is uitgerust met een AED op

elk voertuig en dat ook de

Brandweer autospuiten heeft

met daarin een AED. Tevens

zijn deze apparaten te vinden

in het raadhuis en de Korver

Sporthal.

Medi-Rent

Het bedrijf dat al jaren de

medische beveiliging bij en-

kele grote evenementen op

het Zandvoortse strand zoals

delen bij hartstilstand

'Zandvoort Alive' en het EK

Jetski verzorgt, is Medi-Rent.

Z j z jn tevens leverancier van

AED's en een opleidingsinsti-

tuut voor eerste hulp oplei-

dingen Samen meteen aantal

partners biedt het bed i | f een

structurele oplossing door het

verstrekken van AED's tegen

gereduceerd tarief aan de ge-

meente Zandvoort om op di-

verse plaatsen op te hangen.

Ook wil Medi-Rent aan de on-

dernemersvan Zandvoort een

bijbehorende AED-opleiding

Cursus AED

Medi-Rent: "Met circa 4 mil-

joen bezoekers elk jaar in

Zandvoort ligt het leven van

de patiënt met een hartstil-

stand letterlijk in de handen

van de omstanders. Wij zou-

ieder geval de toekomstige

tal zomerpaviljoens en andere

ondernemers in Zandvoort de

beschikking hebben over een

AED.Om dit apparaat te bedie-

nen zijn er mensen nodig die

hiervoor een cursus hebben

gevolgd. Wij bieden dan ook

aan om diegene met het be-

drijfshulpverleningsdip lorna.

waarvan er in ieder bedrijf

a ti|d iemand aanwezig moet

zijn, een cursus AED-bediener

kosteloos te verstrekken."

Met name met het oog op de

veiligheid van de toeristen zou

dit een grote stap voorwaarts

Met OOG en OOR
ff^DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Kerstbomenbrand

den de ingezamelde kerst-

bomen op de brandstapel

gegooid op het Zandvoortse

strand ter hoogte van de

Rotonde. De Zandvoortse kin-

deren hebben in totaal 1093

kerstbomen ingeleverd. Voor

elke ingeleverde kerstboom

kregen de kinderen 25 euro-

cent en een lootje. De echte

bofkonten (20 stuks) kunnen

met dit lot een VVV-bon van 5

euro winnen De uitslag wordt

binnenkort door de gemeente

bekendgemaakt.

Lest best

Het CDA was een van de la at-

jaarsrecepties. Afgelopen

vrijdagavond was er een ge-

mêleerd politiek gezelschap

in hotel Hoogland aanwezig.

In de toespraken van zowel

afdelingsvoorzitter Ype Brune

als fractievoorzitter Gert Jan

Blu ijs, kwam duidelijk naar vo-

ren dat het CDA beslist niet

tevreden is met de huidige

coalitie. "Het CDA ziet liever

een nieuw college dat luis-

tert naar de gemeenteraad

en zijn burgers." Hoewel er

nog veel vragen openstaan

rond het bestemmingsplan

Strand en Duin, ontwikkelin-

gen LDC en bestuurskracht-

positieve geluiden te horen.

Het CDA verwacht dat 2008

een belangrijkjaarwordtvoor

Zandvoort. Proost.

Visje, visje in het water

Dat liedje zullen de vrijwilli-

gers van het Juttersmu-ZEE-

um op zaterdag 19 januari

niet zingen als ze in waadpak-

Want rond de klok van 15.00

uur brengen ze de drie schar-

ren, die van een postzegelt|e

In het zeeaquarium na twee

jaar gratis logies en ontbijt té

groot zijn geworden, weer te-

rug naarde zee. Zo krijgen de

andere visjes en krabben weer

meer ruimte in dezeeaquaria

vanhetJuttersmu-ZEE-um.

Negende plaats

De provincie Noord-Holland

heeft zich begin 3008 niet

erg populair gemaakt in de

gemeente Zandvoort. Maar
wat doet de provincie eigen-

lijk nog meer? Daarom heeft

de provincie besloten om op

een andere manier informatie

te geven over hun werk. Het

Noord-Hollanders (dus ook u!)

via www.watkiesjij.nu stem-

men op zijn/haar favoriete

wandelgebied, museum of

vervoer. Heel bijzonder is het

dat de provincie op de infor-

matielijst bij musea ook het

Juttermu-ZEE-um heeft ver-

meld. Inmiddels staat het mu-

seum op de negende plaats.

Als u vindt dat het een hogere

plaats verdient, stem dan op

bovenstaande website.

Stoplicht

Zondag reed ik vanaf de

Vondellaan rechtsaf de Van

Lennepweg op. Ik had geen

idee dat eraan de weg gesleu-

teld werd. Wel stond er een

bord dat doorgaand verkeer

gestremd is. Logisch want er

lagen grote rloleringspijpen

langs de kant. Tot mijn verba-

zing kwam er opeens een rij

auto's mijn richting aange-

reden. Ze hadden keurig voor

het rode stoplicht gewacht

die (voor de rotonde) één van

twee rijbanen afsluit. Ik moest

me in alle bochten wringen

om de stroom te ontwijken.

Deze gevaarlijke manoeuvre

had voorkomen kunnen wor-

den als op de Vondel laan óók

een stoplicht was geplaatst.

beuren?

Afscheid

Na bijna 40 dienstjaren is

ook voor Jan Hempenius
de tijd gekomen om af-

scheid te nemen bij de

politie Kennemerland. Tot

aan 1996 was Hempenius
bij het team van Zandvoort

chef verkeersondersteu-

ning in de regio waar hij

diverse vreselijke ongeluk-

ken heeft meegemaakt
die veel indrukken bij hem
hebben achter gelaten. In

Zandvoort dit keer bij de

afdeling verkeersinforma-

tie. Hij gaf met veel kennis

advies over onder andere

'Bereikbaarheid Kust' en

vindt het een gemiste kans

dat het busvervoer op de

Zeeweggeeneigen busbaan

heeft. Volgens hem waren

er best andere oplossingen

te bedenken. Maar dat is na

en kan hij heerlijk genieten

van zijn aardappellandje

ander hobby's. Het zal vc

den om niet meer om 7.00

zig te zijn maar het is hei

gegund. Ons advies: geniet

W intergas ten

Op zondag 20 januari is

weer een nieuwe wande-
lingdoor de duinen van het

Waternet (Amsterdarr

Waterleidingduinen) ,

de wateren op de meeste

plassen bevroren zijn dan

ishetwaterindeAWD.o

dat het in beweging is, nog

bijzondere watervogels uit

het hoge noorden te zien

groot. De wandeling begint

bij de ingang Oase en is van

11.00 tot 13.00 uur. Kijker ei

warme kleding zijn aan te

bevelen. Voor meer Infor-

matie: Leo van der Bruggi

023-5261584.

0
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Als vervolg op het bericht

op de voorpagina van deze

krant, volgt hier de reacties

van politieke partijen en an-

dere belanghebbenden en/

of betrokkenen. Bij Gedepu-

teerde Staten (GS) waren 18

bedenkingen van bewoners

binnengekomen waarvan er

één niet is meegenomen in

de overweging en een andere

slechts gedeeltelijk

Aanleiding voor GS om het

plan niet goed te keuren waren

van procedurele en ru mtel |<e

aard. Het plan werd ingrijpend

gewijzigd vastgesteld, de wet-

:ehj< vs'd c-:e W5:e';;';g-da~

was onvoldoende uitgewerkt en

binnen het plangebied kan, op

basis van de ontwikkelingen die

•e: bestemming;; ;" moge ijk

maakt, onvoldoende in de par-

keerbehoefte worden voorzien,

wat kan leiden tot ongevve-;:e

ontwikkelingen. Tot slot vond GS

nog dat de economische uitvoer-

baarheid van het plan niet tijdig

-lichtelijk is gemaakt.

Middengedeelte hoort erbij

GS schrijft in haar brief aan het

Zandvoortse college van B&W
dat het schrappen van de ontwik-

keling van het middengedeelte

onmiskenbaar van invloed is op

de uitwerking van onderdelen

als parkeren, de bebouwings-

mogelijkheden op de polen, de

:cei stischefunctie en wonenen

de financiering van het bestem-

mingsplan. Volgens GS voldoet

het plan niet aan het vereiste van

ren QOïCê Jmtelijke ordening

en het zou daardoor in strijd met

de wet zijn.

Wethouder

Wethouder Marten Bierman re-

ageerde namens het college. Zijn

eerste indruk is om door te gaan

met de deelprojecten en om "de

komende tijd vindingrijk te zij-

"

Hij had zich vorig jaar mei, toen

de beslissende Raadsvergadering

plaatsvond, al uitgesproken dat

hij de indruk had dat het inge-

diende plan te licht zou zijn.

VVD
VVD-fi3:::ievc!0'zi:ter Fred Paap

heeft in een brief aan het col-

lege gevraagd zo spoedig mo-

gelijk met een Plan van Aanpak

te komen en dat, met de bijbe-

horende keuzes, te agenderen

voorde raadsvergadering -;• 29

januari aanstaande."Wij houden

Zandvoort terug naar de 'middeleeuwen'? TJ^^^'Z

mingsplan ge fa ten

er ernstig rekening mee dat een

bezwaar tegen de beslissing van

GS tot de keuzes kan behoren,

tuurlijk ook denkbaar. Wij reali-

seren ons ook dat er dan geen

commissiebehandeling is, maar

willen we in beroep gaan, dan

is er geen andere mogelijkheid",

aldus Paap in zijn brief "Ik wil nu

eerst advies van het college krij-

gen over wat te doen. Er zitten

aan de motivering van GS nogal

wat haken en ogen. We hebben

zes weken om in beroep te gaan

dus enige haast is geboden.

Misschien kunnen we het een

echt alles over zou moeten, dan

hebben wij als VVD maar ook

OPZ wat uit te leggen aan onze

kiezers", geeft hijalsmondeiinge

toelichting op de VVD-brief

PvdA

Nico Stammis reageert namens

zijn fractie: "Dit besluit van

GS is zeer teleurstellend voor

Zandvoort. Niemand is hiermee

üeb.vt O; 8 -nd waren wij van

de coalitiepartijen de enige die

tegen hebben gestemd. Wij heb-

bentoen nog gewaarschuwd dat

den waren van deskundigen dat

dit niet goed zou z 1 Mu moeten

wede koppen bij elkaar steken en

het college vragen met oplossin-

gen te komen. Misschien een ap-

pèl bij de Raad van Staten?"

OPZ

De Ouderenpartij Zandvoort,

een van de hoofdrolspelers in

de voortdurende strijd, zegt in

een schriftelijke reactie onder

andere: "De besluitvorming

buiten beschouwing latende,

komen GS abusievelijk tot de

conclusie dat de oorspronkelijke

uitgangspunten voor de ont-

wikkeling van het plangebied

ongewijzigd van kracht bleven.

In de Raadsopdracht werden

aan de planontwikkel ng van

het Midden boulevard gebied 12

kadersverbonden welke doorGS

(kennelijk) buiten beschouwing

worden gelaten.Tevens leidde de

inhoudelijke beoordeling van, en

besluitvorm ing overde Ruimtelijk

Functionele Verkenning tot be-

perking met betrekking tot het

ontwikkelen van het midden-

gebied. Het betreffende amen-

dement werd kennelijk niet aan

GS aangeboden, of als dit wel

het geval was, door GS buiten

beschouwing gelaten. De stel-

ling van GS dat het schrappen

van de ontwikkeling van het

middengebied in tegenspraak

met de (relevante) beleidskaders

zou zijn is daarom onjuist." OPZ

vindt dat het vernietigen van het

plan doorGS moet leiden tot een

Plan van Aanpakdat door de raad

moet worden opgesteld.

CDA

Volgens het CDA holt Zandvoort

nu achteruit. "We zijn meteen 14

jaar terug in de tijd gezet. Het

werk van diverse colleges, raden

en ambtenaren is teniet ge-

daan. Zandvoort is weer terug

bij af. Spijtig dat het Ruimtelijk

Functioneel Plan, vastgesteld

door de vorige raad, omge-

bogen is naar een Ruimtelijk

Functionele Verkenning. Het

door de vorige raad vastgestelde

RFP met de daaraan gekop-

pelde 2e fase waarin de nodige

beleidsuitgangspunten waren

geformuleerd, had beter gepast

in het bestemmingsplan dat nu

van de baan is. DeVVD bij monde
van Wethouder Tates en de OPZ

beloofdentijdensdeverkiezingen

het RFPterugte draaien. Dat is ze

inderdaad gelukt.maarze krijgen

nu een behoorlijke tik op de vin-

gers. Het CDA zet grote vraagte-

kens bij deze coalitie en het be-

stuur. Het wordt de hoogste tijd

voor een 'frisse wind' met een

nieuw college dat elan, vastbe-

radenheid, daadkracht uitstraalt

en dat nauw samenwerkt met

de provincie, buurtgemeenten

en de r ksoverheid, om de haar

geste 'f: doelen te bereiken. Alle

burgemeester", aldus Gert-Jan

Bluijs. Volgens hem is er een op-

lossing op korte termijn: "Haal

het RFPsamen metdefinanciële

onderbouwing uit de kast en ga

verderwaar het vorige college, in

detweede fase, gestopt is."

SP

DeSpbij monde van fractievoor-

zitterWillem Paap, heeft de bui al

aar : en <o"'en. 'Ir me va- gj-^-nr.

tijdens overleg met het college,

werd er al gewaarschuwd dat het

teveel afweek van het oorspron-

kelijke plan. Het zou niet rechts-

matig zijn. Wij hebben daarom

toen al tegen gestemd. Welnu,

Gedeputeerde Staten heeft de-

zelfde opvatting en onder andere

dsj'om he;;en :
j
het planver-

nietigd",aldusPaap.Alsoplossing

ziet hij een breed overleg tussen

het college en de bewoners van

: leggen e

een artikel 19 procedure, een

verkorte procedure, weer aan GS

aanbieden", geeft Paap aan als

oplossing vande SR

GBZ

Astrid van der Veld, tijdelijk

raadslid voor GBZ, had al in haar

aangehaald dat GS waarschijn-

lijk het bestemmingsplan
Middenboulevard niet goed

zouden keuren. Haarpartij isvan

mening dat de tweede fase van

het plan.onder het vorige college,

veel meer aan zou sluiten bij de

realiteit. "Het plan was zonde

het middengedeelte te mag>

GS willen een groter bestem

mingsplan en dat is ze onthou-

den door het

deerde plan dat toegezonden

werd. Het is jammer van zoveel

geld maar je kon het bijnj op jr

vingers natellenwat er zou gaan

gebeuren." GBZ vindt dat er nu

een evaluatie moet komen en

dat het college daarna met een

andervoorstel naar de raad moet

komen. "De raad moet ook beter

bewust worden van haartaak. Ze

moet wat meer lef tonen", aldus

Van der Veld.

GL

Groenlinks vindt dat er opnieuw

begonnen moet worden. Een

artikel 19 procedure moet er

dan voor zorgen dat het plan

alsnog snel van start kan gaan.

"Samenwerken met de bewo-

ners staat wel voorop", aldus

Ceesde Koster.

Bewoners Bouwes Pal ace

Op de gemeentelijke website

valt te lezen dat de bswoi'ers

van Bouwes Palace ds nsteek

vs- p'ojectwethouder Bierman

steunen. "Ik kan u verzekeren dat

de meerderheid van de bewo-

ners zeer teleurgesteld is in het

resultaat", aldus Erwin van der

Slik, voorzitter Raad van Advies

WE Bouwes Palace. Van der Slik

noemt Bouwes Palace één van de

speerpunter van het plj-oeb td

"Tezamen én in goede samen-

werking met de gemeente en

wet ''.o
jg' er Bier-'an zul en we

er alles aan doen om de kar zo

snel mogelijk weer terug op de

weg te hebben." Daarmee haakt

hij aan op de eerste, voorlopige

reactie van de wethouder. Die

benadrukt dat, wat het college

betreft, deze periode nog een

schop de grond in gaat.

rf>



We houden de vaart erin...
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Hier moet u snel bij zijn:

1.00 korting
op een •*

Monnikenbrood Omega 3

1*00 korting
opeen *

Muesli Ontbijtkoek

1*00 korting
op twee stuks lekkere **^

Monnikenbite Appel
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Marcel Meijer

Zandvoorter van het Jaar6
tortse Courant 17 JANUARI 2008

De organisatoren van de Zandvoorter van het Jaar verkiezing,

de gemeente Zandvoort, NH Hoteles {dat de zaal en de hapjes

en drankjes beschikbaar stelde) en de Zandvoortse Courant,

hadden voor een passende muzikale omlijsting gezorgd.

Vanaf i6.oo uur werden de

genomineerden en andere

belangstellenden bezig ge-

houden door het Mainstream

Jazzcombo onder leiding van

Cer Groenendaal. Zij werden

afgelost door het Zandvoorts

Mannenkoor onder leiding

van Johan Lehman, dat met

een gevarieerd repertoire

een voorproefje gaf van het

Nieuwjaarsconcert dat ze

een dag later samen met het

Zandvoorts Vrouwenkoor en

het koor Music All-in zouden

Genomineerden

Rond de klok van vijf uur steeg

punt. Eerst stelde juryvoorzit-

ter Ben Zonneveld de zes geno-

mineerdenvoor. In alfabrriidir

volgorde waren de kandidaten

Ernst Brokmeier, genomineerd

voor zijn activiteiten voor de

Zandvoortse Reddingsbrigade

en de Stichting Viering Natio-

nale Feestdagen; Klaas Koper.

die in dejaren negentig al eer-

der tot Zandvoorter werd ge-

kozen, voor zijn promotionele

activiteiten als dorpsom roepe

zowel in Zandvoort als das

buiten; Lana Lemmens voc

haar activiteiten bij de orgj

nisatie van de randactivite

ten bij de AiGP; Marcel Meije

als grote animator van de

Babbelwagen; Aagje Spierieus

die zich al vele jaren inzet voor

de zorg voor ouderen en Ferry

Verbruggen als organisator

van de megamarkten die drie

keer per jaar in het centrum

gehouden worden. Van de

genomineerden konden Klaas

Koper en Aagje Spierieus niet

hadden vertegenwoordigers

gestuurd. Zonneveld gaf na-

mens zijn medejuryleden Nel

Kerkman,TrudyvanToorenburg

hoe de jury te werk was ge-

gaan bij de beoordeling van

uitgebrachte stemmen. Alleen

stemmen afkomstig van per-

sonen die in Zandvoort wonen
werden meegeteld om tot een

Ontknoping

Burgemeester Niek Meijer

maakte even na vijf uur de

naam van Marcel Meijer be-

kend als Zandvoorter van het

Jaar 2007. In het juryrapport

werd Meijer geroemd om zijn

inzet voor Zandvoort. Niet al-

leen als het gaat om de historie

met de Babbelwagen waarin

hij ongeveertien keer perjaar

de historie van Zandvoort

doet herleven, maar ook voor

zijn sociale instelling en hulp-

vaardige houding. De bijbeho-

rende'versierselen' werden aan

Meijer overhandigd door zijn

ïe-g ïi.Mgemeester Meijer.die

met zijn echtgenote aanwezig

was. bracht een toast uit op

de nieuwe Zandvoorter van

het Jaar, die hij toezegde hem
over enkele maanden te zullen

uitnodigen vooreen lunch om
eens bij te praten over de er-

varingen die hij had opgedaan

als Zandvoorter van het Jaar.

De burgemeester noemde de

verkiezing een goede zaak voor

een dorp als Zandvoort omdat

het mensen naar voren haalt

die zich in dienst stellen van de

gemeenschap.

Dankwoord

In zijn dankwoord bracht

Marcel Meijer tot uiting zeer

vereerd te zijn met deze uit-

verkiezing, maar het ook te

zijn tien medewerkers waar-

mee hij de bijeenkomsten van

de Babbelwagen organiseert.

Ook merkte hij op een samen-

werking met het Genootschap

Oud Zandvoort in het belang

te vinden van een goede vast-

legging van de historie van

Zandvoort.

Buffet

Een flink deel van de aanwezi-

gen had zich opgegeven voor

het 'Zandvoort buffet', dat na

afloop werd geboden in het

restaurant van NH Hoteles. In

aanwezigheid van de genomi-

neerden en met het pianospel

van Hein Schrama op de ach-

tergrond, bleek het heerlijke

buffet een gezellige afsluiting

van de festiviteiten.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

WïnteTkansen erg klein voorlopig

De eerstvolgende mogelijkheid tot kouder, of eigenlijk

minder zacht weer dient zich (op papier) pas ergens in

de laatste fase van januari aan, want tot tenminste me-

dio volgende week is er absoluut nog geen zicht op een

winters(er) scenario. Tot die tijd blijft het in ieder geval

zacht en wisselvallig: het bekende parool voor een door-

snee winter in een land als Nederland.

Vorige keren werd in deze

rubriek al voorzichtig gepre-

ludeerd op een eventueel

kouder plaatje in de tweede

maandhelft en ook de di-

verse weermodellen ten-

deerden ook toch wel in die

richting, maar de recentste

weerberekeningen ogen iets

winteronvriendelijker.

De komende dagen maar
eens kijken of er toch nog

wat reden is voor een even-

tueel hoopvolleontwikkeling

ten faveure van Thlalf, maar

wellicht wordt het gewoon

(als vanouds) 'over en slui-

ten' voor januari en moeten

we de zinnen zetten op de

sprokkelmaand...

Tegenwoordig is trouwens

steeds vaker op prognose-

kaarten te zien dat de meest

hoopvolle winterscenario's

uit de hoge hoed worden ge-

toverd, terwijl deze nog geen

34 uur later als sneeuw voor

de zon zijn verdwenen. Zo

openbaart zich dus een Vir-

tuele' winter die er meestal

nooit komt.

Deze ond : I vrij-

wel zeker al:

de boeken komen met een

tem peratuu roverschot van

2,5 graden in Zuid-

Keni lande

winterweer nog maar weer

eens onderstreept.

Deze week levert ons verder

in ieder geval geen rooskleu-

rig beeld op en opnieuw zal

de bewolking de boventoon

voeren. Tevens is het perio-

diek regenachtig en waait

het zo nu en dan fors.

Het minst interessant om
te vermelden zijn misschien

wel de temperaturen, die

zich voortdurend blijven be-

wegen in het bereik 5-11 gra-

den in en om Zandvoort.

Die 5 dan in een nacht waar-

in het wat meer opklaart en

n graden als er tijdelijk een

golf zachte lucht overkomt,

zoals tegen het aanstaande

weekeinde.

De komende dagen, inclu-

sief het weekeinde, is er

een klassieke afwisseling

van randstoringen (regen)

en kortstondige mobiele

hogedrukwigjes (mooier

:el).

Het eenvoudige advies is

dan ook om die paar betere

weermomenten te pakken,

zoals gisteren (woensdag)

toen het best aardig weer

wordt de ongekende zout-

lüü-sheid van het Mede! landse

Weer

Temperatuui

Min 5

Zon 15%

Neerslag 70%

10 9-10

8 7

15% 15%

65% 60%



OPRUIMING BIJ RADIO STIPHOUT
Profiteer nu van messcherpe prijzen!!!

Philips 42PFg64iD fullHD ambi

JVC LT42C80B led

Loewe concept 26 led

Pioneer PDP4270XA plasma

Pioneer PDP4280XA nieuw model

van € 2999,00

van € 1499,00

van € 2499,00

van € 2599,00

van € 2599,00

voor € 1799,00
voor € 1299,00
voor € 999,00
voor € 1799,00
voor € ???????

Philips LX9000 dvd audiosysteem van € 1499,00

JVC DD8 3.1 dvd audiosysteem van € 1499,00

Diverse JVC home cinema receivers vanaf € 199,00
Diverse micro audiosystemen met extra kortingen

voor € 599,00
voor € 999,00

Huishoudelijk:

Miele G975SC vrijstaande vaatwasser

Sharp combi magnetron 26I iter

Bosch/Solitaire Stoomkokers RVS

Zibro luchtontvochtigers

Alle koffiezetapparaten (excl. Nespresso)

Alle SEBO stofzuigers

van € 749,00 voor € 649,00
van € 249,00 voor € 189,00

van € 499,00 VOOr € 200,00
nu met extra 10% kassakorting!!!

nu met extra 15% korting!!!

nu met extra 20% korting!!!

Kom voor meer spectaculaire acties naar de winkel

OP=OP dus kom snel!!!

Radio Stiphout Grote Krocht 34-38 - Zandvoort Tel.: 023-5732649

r 1

Binnen of buiten?

www.sportinzandvoort.nl

/
rrySportraad Zandvoort

Café Oomstee
Zaterdag 19 januari

Percussie-
avond!
Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727
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Volop genieten bij Nieuwjaarsconcert

Zondagmiddag was het overvol in de prachtig gerestaureerde Agathakerk (met o.a. nieuwe stoelen

van het 'oecumenische' merk Calvijn). Ruim vierhonderd concertgangers, waaronder burgemeester

Niek Meijer en zijn echtgenote, genoten van het eerste Nieuwjaarsconcert sinds 1989, verzorgd door

het Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor met ondersteuning van de dames van MusicAII In.

Het programma werd ge-

opend door Pieter en Ankie

Joustra.diealsThomasvaer en

Pieternel het afgelopen jaar in

het Zandvoortse ruimschoots

doornamen. Een willekeurige

greep daaruit: de drie (!) bur-

ger: êsste-'s. de speciale 'KI nk'

over de BlauweTram (nu al een

verzamelobject); de 'bankroof

op het Raadhuisplein voor de

bakker.de toneeluitvoeringen

van DeWurfen Wim Hildering

alsmede de Classic Concerts.

Uiteraard kon de politiek

niet ontbreken (zoals de vrije

busbaan op de Zeeweg en

de Middenboulevard), maar
soms is het verstandiger om
over bepaalde zaken niet te-

veel te praten (topman maf-

fia, vastgoedontwikkelingen,

parkeerproblematiek). Wel

over de restauratie van het

beroemde Knipscheerorgel

uit 1848. Dit orgel zal voor het

eerst weer worden bespeeld

op maandagmiddag 24 maart

aanstaande. Een goede sug-

gestie is ook de schuur van

Dorsman, inclusief het mu-
seum en het leegstaande

Wapen van Zandvoort.te be-

stemmen voor de beeld- en

geluidsapparatuur van Je I te

Attemajr. en CorDraijer.

Opei concert

:ert werd geopend

pia.ihtige Ave Verum Corpus

van Mozart door de geza-

menlijke koren, gevolgd door

'The long day closes', dat ook

als toegift werd gebracht.

Het Mannenkoor startte met

het indrukwekkende 'The

Holy City, beter bekend als

'Jerusalem'. Dirigent Wim de

Vries nam de solo voor zijn

rekening en gaf het stokje tij-

delijk over aan bariton Johan

Lehman. De pianobegeleiding

was in de kundige handen van

Theo Wijnen. Een moeilijk

nummer is'Doyouhearthe

people sing' uit de musical

Les Miserables; veel woorden

staccato gezongen dienen te

worden. 'Erhebe das Glas' van

Verdi vormde, net als bij het

jubileumconcert, geen enkel

probleem, evenals de warme
klanken van het na de pauze

opgevoerde 'Canon in D'van

Pachibel. Indrukwekkend was

'Het koor der gevangenen' uit

Fideliovan Beethoven, met so-

lo's van Ewit Keuren Gunt her

Schulte.

De dames
Het ZandvoortsVrouwenkoor,

met Ed Wertwijn als dirigent

en af en toe als pianist, liet a

capella (wat lijkt mij dat toch

moeilijk, zonder steun van

muziek toch zuiver blijven zin-

gen!) een vrolijke 'Abkuhling'

van Hilger Schallehn horen,

gevolgd door de door Judy

Garland bs

song 'Somewhere over the

rainbow' uit 'The Wizard of

Oz'. Een lief liedje was 'It was
a lover and hls lass' en later

'Sweet Katie'. De door Pieter

Joustra steevast 'nachtegaal-

tjes'genoemdedames zongen

krach: g. doch ingetogen, het

mooie'Mournno more' (Treur

niet meer) van Peter Warlock.

Staande ovatie

De slotliederen van het

Nieuwjaarsconcert zorg-

den voor koude rillingen bij

het enthousiaste publiek.

Gezamenlijk werd eerst

het 'Alle Menschen werden
Brüder'uit de negende symfo-

nie van Beethoven ten gehore

gebracht. De apotheose vorm-

de beslist 'Het Slavenkoor' uit

de opera Nabucco van Verdi.

Zoals een toeschouwster,

misschien ietwat profaan in

een kerk, maar volkomen te-

recht opmerkte: "Jezus, wat

mooi!" Een staande ovatie

viel alle koorleden en hun
dirigenten volkomen terecht

ten deel. Ze hebben eigenlijk

ieder niet slechts één roos,

maar een enorme grote bos

bloemen verdient. Hopelijk

kan met opnieuw steun van

de gemeente Zandvoort en

anta 1 het

Nieuwjaarsconcert een jaar-

lijks terugkerende traditie

worden.
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Spreuk van de week:

Wie geen pad volgt haam er zelfeen' ^jË^

(gesponsord door Grand Café Danzee)

F
In de schijnwerper

Hoewel kunstenares en docente Mirjam Pisam niet hier niet

woonachtig is, geeft ze al 25 jaar schilderlessen aan een enthou-

siaste groep vrouwen uit Zandvoort. De schildersclub treedt

naar aanleidingvan het jubileum voor één keer uit de schaduw

en toont in een gezamenlijke tentoonstelling hun jarenlang ge-

koesterde kunstwerken in het Zandvoorts museum.

Marian Bosma is de animator

van de schildersclub. Zij was

op zoek, na haar gestrande te-

ken I 1 het \

Cultureel Centrum, naar iemand

die haar en nog een paar andere

dames tekenles zou willen ge-

ven. Toevallig had haarvriendin

Mariska Pisam de Koninklijke

Kunstacademie in den Haag én

haar lerarenopleiding afgerond

een schooien een buurtcentrum.

Mariska wildede uitdaging wel

probleem: een geschikte locatie!

De buurman van Marian Bosma,

architect Chris Wagenaar, had

in zijn souterrain nog wel een

plaatsje vrij.

Succesvol

In de 25 jaar hebben 35 dames

Mariska gevolgd. De groep be-

staat meestal uit acht enthou-

siastelingen die de fijne kneep-

jes van het aquarelleren tot en

met olieverven leren. Door de

jaren heen heeft iedereen zijn

eigen stijl ontwikkeld en wordt

daarin op vakkundige wijze

met raad en daad bijgestaan

door Mariska. Binnenkort is de

locatie van Wagenaar niet meer

beschikbaar en zal de club naar

het atelier van Mariska verhui-

zen, dat is gelegen in een oude

meelfabriek in Heemstede.

Daarom is de tentoonstelling

in het Zandvoorts Museum
een eervolle afsluiting van de

Zandvoortse periode. Rest alleen

nog een leuke naam te zoeken

voorde schildersclub.

Tentoonstelling

Van de 35 oud-cursisten heb-

ben er 14 personen gereageerd

op de oproep om mee te doen

aan de tentoonstelling. Diverse

technieken komen aan bod en

de stijlen zijn divers. Oud leer-

linge van het eerste uur Ingrid

v.d. Hoed is ook aanwezig Z-j

toont, in plaats van schilde ij e
"

:

haar sierlijke sculpturen. Tevens

zijn de archeologische vonds-

ten van Chris Wagenaar, waar-

onder het oudste Zandvoortse

aardewerkbord uit 1698. ook

op de tentoonstelling te be-

zichtigen. Vanaf ig januari tot

en met 2 maart is iedereen van

harte welkom in het Zandvoorts

Openingstijden: woensdag t/m

zondag 13.00-17.00 uur.

w£>



HELE MAAND JANUARI:

BOTERMALSE HERTENBIEFSTUK

100 GRAM ^ï£ï£-€ 2,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders

De nieuwe
5ia en Riverdale

collecties zijn binnen!

€ 25 KORTING
bij boeking van ww vakantie!
AlléÈD vOfH Zsnduooiï Pas-lioudHrs.

Vraag ra;

Grote Krocril 21 - 023-571 Z5ED
zE.ndvoort@zonvaart.nl

_f?jï|Fü1^^iPfiWP_

Take^Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 15,00

voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-571fill9/info@tfazjil

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Envelop, voeg het bedrag (contant) tof

Dezs pas is geld

ïaam gestelde ZandvoortPas

samen met een welkomstkado,

ig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK Met deaangehechtetegoedbon vooreen

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Zandkorrel, kunt u op een doom gewenst

Courant bankrekening nummer 61.57.69 .055 tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

10%r korting

op

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op eer CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken

Ai"5 tt\. kMiflM*K)-r>>gtfi«¥tn

Een héél
sterk

bod:

Met ZandvoortPas

50% korting

op een Zandkorrel

(particulier én zakelijk)

1 OZandvoortsf
Courant

Moorkoppen

wv vessw

ibod geldig lol en ni;':
):-"

se l-:*.|
,' j.iiiu.ïi JCCMon

.: leen ni'.rrew.i :;iivj k'/aiKivooil

Raadh uispkin 2, TelE-fbon : 023 - 57 T2 86S

" ' ...ii. 'ii
.'



de aanbiedingen van deze week ^ *^andvoc

st van
eelnemende

bedrijven

Winkeliers:

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

|

www.koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
| Verzorging en vrije tijd:

^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
vmfflfffPffP^vüSPü

5% korting, ook op meubelen! 38 Avenue voert een aantal grote

merken waarvan alles besteld kan

worden. "Het gaat natuurlijk te

Bij 38 Avenue in de Kerkstraat krijgen ZandvoortPas-houders ver om het volledige assortiment

een korting van 5% op het hele a sortiment in de prachtige 'living van bijvoorbeeld Rivièra Maison,

& giving' winkel. Zelfs op de meubelen die er worden verkocht!
hebben. Geïnteresseerden kun-

Eigenaresse Dimfie Toonen doet dit jaar voor het eerst mee met de

ZandvoortPas en geeft de 5% korting het hele jaar door.

nen daarom het hele assortiment

in een catalogus bekijken en even-

tueel bestellen", verduidelijkt ze.
Mode en trends:

stapt, weet je niet waar je moet bijvoorbeeld een verjaardag, ver- 38 Avenue, Kerkstraat 38, tel.

kijken. Overal staande mooiste ar- loving, trouwerij of jubileum aan 5732700. Geopend 7 dagen per

tikelen in allerlei kleuren te pron- zit te komen, kan ik op aangeven week: maandag van 12.00 uur

ken. Ook de schitterende kabinet- van de persoon in kwestie een tot 17.00 uur, dinsdag tot en met

kasten en tafels vallen direct op. In cadeauboekje maken. Dat kan zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 IffvftP!
het tweede gedeelte van de winkel dan aan de gasten doorgegeven uuren zondag van 11.00 uur tot

hangen leuke ba bypyja maatjes en worden en weten ze direct wat 17.30 uur. Meer informatie kunt u

-rompertjes, naast een groot as-

sortiment lampen die met aller-

lei kappen te combineren zijn. Op

er verlangd wordt, een soort ver-

langlijstje dus."

vinden op de splinternieuwe web-

site, die deze week online gaat: Wonen en onderhoud:

een volle tafel staat een prachtig

servies in een warme kleur roze.

Erachter hangen mooie warme

rTspreien die op allerlei manieren

zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld i -"i 't rt
~ I?iH

patchwork.gedrapeerd.Enalseen - 1
i .—il

ö9 ^
ƒsoort afscheiding tussen de twee

gedeelten, hangen kant en klare

gordijnen te kusten te keur.

Verlanglijstje

Dimfie: "Wat ik veel en graag

verkoop zijn kindercadeautjes. Ik
Kiïi'^aiJi ^'^ 1^m<^^jr ~lüs *^ EST ^É w a*k/

Horeca:

heb ze in allerlei soorten, maten

en kleuren. Wat ook wel handig



Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-10732723

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

L" ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: ktttywillem5e@planet.nf

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Auto huren?

* Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

BluijS

Van bloembol

totboehet!

Haltestraat 6? Zandvoort tel . . 02WHOèO

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

www.zandvooTtsecourant.nl
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Nieuw gratis dansfestijn 'Dance behind the Beach'

Komende zaterdag, 19 januari, is de pilot v

avonden in De Krocht. Onder de noemer

'

n serie dans- ook uitdrukkelijk geen disco!

; behind the 0ok ziJn we geen (stijl)dans-

Beach' zal iedere maand, met uitzondering van de zomer-

maanden, een dansavond worden georganiseerd door Music

club, parenclub of wat dan

ook meer. Je kunt met of

zonder partner komen, geen

Masters. Gedanst kan worden op lekker in het gehoor liggen- probleem."

de dansmuziek uit dejaren '60 en '70 en, zoals zij dat noemen.

"interessante stromingen van daarna."
Lekker dansen op popmuziek

dus. Wel wil de orgariisa:ie

een minimum leeftijd aan

Alex Slag en Ron de Wit georganiseerd wordt. Daarna de gratis entree verbinden:

Winter hebben in Holland gaan we in september, okto- 21 jaar of ouder. De avonden

Casino Zandvoort een spon- ber, november en december in De Krocht beginnen om
sor gevonden om hun activi- weer door meteen avond per 20.00 uurenduren tot 00.30

zeit grazis aa' he: pub lek ze maand. We draaien alleen uur. Noteer de volgende data

kunnen aanbieden. Zij zijn al lekkere 'authentieke' muziek alvast in uw agenda: 19-01,

een tijd bezig eindelijk eens zonder die verschrikkelijke 23-02,29-03 en 19-04. De data

dansavonden te organiseren dreun en eentonigheid van voor het najaar vvo'den ater

zonder dat er house of wat tegenwoordig. We zijn dan bekend gemaakt.

rd-

Ron: "Omdat door dans- en

muziekliefhebbers veelvuldig

de vraag 'waar kun je tegen-

vvooid g een gezdl g avond e

dansen?' wordt gesteld, pro-

beren wij nu aan de behoefte

te voldoen om professionele

dansavonden te organiseren

ten van Zandvoort. En dat zon-

der kosten voor het puol ek

Toen wij bij Holland Casino

Zandvoort kwamen waren

ze zeer enthousiast, werden

hoofdsponsor en nu kunnen

wij de eerste keer gaan draai-

en. Het is de bedoeling dat er

inde maandenjanuari.febru-

srCïgy^

Joyce Vastenhouw wint karaokefinale

De 19-jarige Zandvoortse Joyce Vastenhouw heeft zaterdagavond

in een stampvol café Oomstee de grote finale van de karaoke-

wedstrijd gewonnen. Zij kreeg van jurylid Patrick van Kessel een

weekend voor twee personen in Barcelona aangeboden.

65 deelnemers meer dan 150 Afgelopen zaterdag ging het om

hadden zich 12 acts voor de finale

geplaatst. Vorige week hadden de Onder leiding van dj WimWilWel dooree

behulp van een monitor die an- Louis Schuurman en Patrick van

ders dan zij gewend waren, lager kessel, brachten alle acts hun beste Na am|

de jury

nummer voor het massaal opgeko-

men publiek. Er werd door de jury

vooral gelet op stemvastheid, tekst-

vastheid, uitvoeringen presentatie.

Vooral de te<stva;tl"i= d vv ;- ;. s-'oo~.

getuige het feit dat twee finalisten

geen tekst in beeld kregen) en de

te-' roe g had. K e -, Tiinpuntje was

het geluidsniveau van de muziek.

door een deel van het stemgeluid

igingen kwam

deel. De strijd

Schilder- en onderhoudsbedrijf
Ottho & Zoon

Vanaf 1 januari 2008 is de naam van dit bedrijf uitgebreid!

Zoon Michiel (30) heeft, na een lange omweg via het bedrijfs-

leven, besloten om toch in de zaak van zijn vader te stappen.

Een bijzondere carrièreswitch!

Ottnor: 'Vanaf mijn. 14e heb ik al

onregelmatig, bijvoorbeeld in va-

kanties, werkzaam heden verricht,

maar zag toen toch een andere

toekomst voor mij. In eerste in-

stantieging ik naarde HTS, maar

ben kort daai ra overgestapt naa

de HEAO van de Hogeschool

Haarlem. Ik heb daar de vierja-

rige opleiding Bedrijfseconomie

gestudeerd en afgerond."

Geen kantoorleven

Hierna is Michiel in het bedrijfs-

leven terechtgekomer.het laat:.:

als assistent-controller bij een

leclamebureau in Amsterdam.

Toch bleek dit uiteindel |< see "1

en hi] ,

n leven op

en besloot om
s te gaan doen.

niet de rest vai

kantoor zitten

totaal iets andei

Dat werd dus 1

worden van het bedrijf van zijn

vader Add ie, die sinds "90,4 als

zelfstandig ondernemer werkt.

Via verschil ende dagcirsusien

zal zij 1 vakken s vede' worden

opgekrk:

Zandvoortse service

Schilder-en onderhoucsbedri
~

Ottho & Zoor is gespedal seeic

in de meest uitgebreide vormen

van wand afwerking, zoals be-

hang, sierpleister en spachtel-

putz, maar ook heeft men veel

onderhoudscontracten, zoals

o.a. voor het DeSchelp-conp ex

Ottho sr.: "Wij hebben tevens een

perfecte samenwerking met 'De

Woonwinkel' op ce E.. ge-ieeszei

Engelbertsstraaten kunnen daa '-

door een totaalpakket aanbieden

Mensen kunnen daar hun gordij-

nen en/of tapijt uitzoeken en wij

zorgen er dan voordat een kamer

in één keer wordt ingericht." Dit

unieke concept komt vooral veel

voor bij de kamers in het Huis in

ons jjax a sleutel sn gaar dan

een paar dagen op vakantie. Als

de bewoner terugkomt, <andeze

zo de kamer betrekken. Wij vin-

den het prettig om deze ext a

service te bieden. Zo maken wij

ook vaak extra scioon o~ laspen

meteen even de ramen. Dat is

onze kracht en misschien mede

daardoor hoefden wij ook nooit

te adverteren. Mond- op mond-

reclame werkt veel beter!"

ZandvoortPas

Er wordt voornamelijk gewerkt

met Sigma en Wijzonol verf, die

hierin het dorp gekocht worden.

"Als oicernemer moetje elkaar

iri Zandvoort wat gunnen! Verder

krijgen Zandvoortpashouders

ïo'vc <oit ig ei a's uw huis ouder

dan vijftien jaar is geldt het la-

gere BTWtariefvan 6% in plaats

van 19%.

Familiebedrijf Ottho & Zoon

(moeder Martha doet de admi-

nistratie!) is te vinden aan de

Potgieterstraat 4, Zandvoort.

Telefoon Addie Ottho:

06-55778563; Michiel Ottho:

06-18876726.

E-mail: a.ottho@hetnet.nl.

Aan de website wordt nog hard

dB



ZANDKORRELS

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel

06-54264259

Tutti Frutti 2e Hands

merkkleding. Vanaf

zomerlnname. Het hele
H. WILLEMSE 1

ELEKTROTECHNIFK |

Corn.Slegersst

Zandvoort, tel. 57

6,

31712

pin

wit- en schilders-

werkzaamheden

Gezocht:

betrouwbare hu

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Autobedrijf Trade Ard.

LidBOVAGen NAP
Max Planckstraat 44,

g uur p.w. in Zandvoort.

Inl. 06-53740084

Witte Veld 56 • 2041 GS Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl IJzerhandel Zantvoort
""^Si^Ü^ ^' ^° *'aar <"'w Specialist

^Wzw^Êï Sloten en inbraak-

" H$Q?v beveiligingen met

(gTÏWjf eigen montagedienst

W T( bij U aan Huis

y&o Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

Kabel-internet/adsl

nstallateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos) netwerk.

(D).'Landvandeiooo

bergen'. Op de berg-

helling, midden in het

sportgebied. Info: fam.

Bierings, 06-22902614

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Alle vrienden

"gelukkig Nie

Howard

n familie

Myrna Miller

Te Huur:

mooie loodsruimte.

afm. 8x5x4 (LxBxH),

met elektr, over-

head deur 5x4 (BxH).

Inl. 06-53175104

Van harte gefeliciteerd

40ste verjaardag!

Tomen Debbie.

Bloemsierkunst "J. Bluijs"

Is op zoek naar een enthousiaste

Bloem binder/-ster
voor de zaterdagen

Reacties sturen naar:

Bloemsierkunst "J. Bluijs"

Haltestraat 65,2042 LL Zandvoort.

Of telefoon 023-5712060

Schilderles.

Kleine groepen, in

atelier te Zandvoort.

Tel: 5716183, email:

monade@casema.

nl Voor info: www.
ateliertzand.nl

Gezocht:

hulp in de

huishouding. 3 uur

p.w. in Zandvoort.

Inl. 5713847

ZANDKORRELS INV ULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

1

E)

onder de volgende voorwaarden:

Geenonroerendgoedofauto's

4

5

ZANDKORRELS €10,- («rctsrwj B
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

.

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
eze bon In gesloten envelop (met gepast contant

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandagn .00 uur betekent plaatsin

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaa

geld) afgeven bij SVPEIkcijfei, leesteken en elke letter of

gdezelfdeweek.

inhoud zonder

r .[7fi': lii eenafjit'.-

Filmprogramma
1 7 jan t/m 23 jan



Zandvoortse Courant

fa the Beture..

Selwin van

der NVije

vrijwilliger bij Pluspunt B

Op dit moment volgt Selwin,i7 jaar, een opleiding detailhan-

del bij het Nova college in Haarlem. Daarnaast is hij als vrijwil-

liger zeer regelmatig te vinden bij Pluspunt. Want als je hem

vraagt wat zijn passie is, dan luidt het antwoord enthousiast:

"Werken met kinderen, dat is het allerleukste wat er is."

toen Selwin stage liep bij de elk kind Is anders. Maa

Boomhut, het kinderdagver- vliegt voorbij, want je b

blijf van Pluspunt. Hij stond er honderdduizend dinger

"Ik had niet verwacht dat ik In de gaten houden."

het zo leuk zou vinden. Opeens

had ik de verantwoordelijkheid Uitdaging

over een groep jonge kinderen. Maarwat maakt hetdar

!7 JANUARI 2008

Column

rukvoorstuk Passie

steeds beter ken- Als Selwin zijn opleiding bij het

nen. Je bouwt een band met ze Nova college heeft afgerond wil

op. Het is dan fijn om te zien hij de studie SPW gaan volgen.

dat ze je gaan vertrouwen. De Deze studie leidt studenten op

openeneerlijkizezeggenwatze werker. Uiteindelijk wil hl) In de

ze lachen. Maar het leukst vind Ik begeleider "Zonder of met pa-

als Ik zie dat zij het naar hun zin piertje. Ik wil perse met kinderen

hebben. Hier bij Pluspunt kun- blijven werken. Misschien heeft

vergeten!" jeugd. Ik heb het niet makkelijk

i-a-j d.~;- gdat

Grote broer andere kinderen het wel goed

VoorSelwin Is het belangrljkdat hebben Dat is mijn grootste

de kinderen hem niet zien als een drijfveer, mijn passie: kinderen

strenge politieagent, die hun al- een leuke tijd bezorgen."

Heb je ff...

...voor Robin Vreeburg,

22 jaar, barman

Waar kennen we jou van?

"Je kan mij kennen '-.ar: R -i-'i, '\e.\o 'ö\nsan-ï, mij' \
:aA

:;U;l'.rj en l> insla een ';sH'j^^-' erl' ik ir el e le.ikeve dis

".heek van Zandvoort, de Chin-Chin!"

Wat doe je naast je werk als barman?

"leelere .cc ie re;, feeet £-• :jeze li:j ïa-e-~ met mij-"

oaa't- ac.V\,e- c-e bar. Al' e-- te e aaan er breeker -.a:-o\

sta ik' in m n o-\derbrcek aebV,e' Ae \/ar, mssr \ oor de r

is het dus alleen maar feest!"

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"I leel ai en toe neem ik op een zaterdagavond '.rij en t

ga ik ook stapr

mijn bekenden e

^ezelliii. In m j-i vrije

: \\A -
i'. il hee- <?<&&.]

op mijn motor die ik

.^-lïelepen zomer heb

ac'.oc Kt."

I Know Where It's @

Zaterdag 19 januari:

De topper van dit moment, Alain Clark, komt

samen met zijn vader naar café Neuf om hun

gezamenlijke hit te zingen. Kaartjes voor het

optreden zijn al langen breed uitverkocht. Dus

kaarten bezitters: veel plezier!

Zaterdag 19 januari:

Heb je zin om lekker te dansen op onvervalste

popmuziek? Kom dan naarde eerste editie van

'Dante behind the Beach'. Dit nieuwe, maan-

delijks terugkerend dansfestijn voor 21 plus-

sers is in De Krocht en begint om 20.00 uur.

Kom lekker vroeg want het duurt tot 00.30

uur. Kan je altijd daarna nog even gezellig de

Zondag 20 januari:

n plaats van de hele zondag op de bankhan-

(gen, kan je ook lekker naar de Zandvoortse

'ioscoop. Om n. 30 uur draait 'The Golden

Compass' Deze Fantasyfilm, met 0.3. Nicole

en Daniel Craig. gaat over het wees-

ijjieisje Lyra dat met een gouden kompas naar

't koude Noorden reist om een vriend te

Dans maar

Als het verliefde stel zich In de

richting van de dansvloer be-

geeft, zijn meteen alle ogen

op hen gericht. Ook Ik en mijn

vriendinnen merken de tor-

teldulfjesop. In mijn oor hoor

ik mijn vriendin fluisteren:

"als dat maar goed gaat..."

De chique geklede dame en

heer op leeftijd (lees: dik 80

jaar) zijn de eerste

dans aan durven ti

detotdantoelege

Ze hebben zich v

speciale gelegenheid zicht-

baar uitgedost. De haren va

de man (enkel nog een paa

lange, dunne slierten) zijn

netjes achterover gekamd,

zodat deze de kale plekken op

zijn achterhoofd bedekken.

HIJ Is gekleed In een stijlvol

zwart kostuum en heeft zijn

schoenen duidelijk vandaag

nog gepoetst. Zijn vrouw Is

gehuld In een ouderwets,

maar prachtig blauw pakje.

Haar haar zit zoals dat van

lippenstift, die zo lekker af-

steekt tegen de blauwe kle-

dij, valt bij haar man goed In

de smaak.

Als de band zijn eerste klan-

ken laat horen, hijsen de twee

zlchonmlddellljkulthunstoe-

len. De ongelukkige passen

van de man duiden op flink

versleten knieën. Zuchtend

en kreunend bereikt het stel

het midden van de dansvloer.

Daar pakt de man de hand

lefdev leidt

De m n is z

blljkbü

zl|nvro

no ngeluk

traalt e

(Ige

ge

so

het hi n eerst e da te Is.

Op m
ml|n

ngez
rlend

cht en dat

n onts

een g mlach "M ol hè" zeF

Iktege nze."L

e.ZwIJ

et"

nd, als

nk_

drie

puber ndem elde n kljke we
nog n Inute ilar g naa de

twee, totdat dez ultge put

nog steeds ban nc

^omXa^^

W0



In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Ook in 2008 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen

woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nuuw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit! „„malie eratis een Zandkorrel plaatsen.

J.J.M. Jansen

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Zaterdag 19 januari OPEN HUI
Op zoek naar een fraai 2-kamer appartement met ZEEZICHT? Cenieten

prachtige zonsondergangen? Kom dan naar het OPEN HUIS van zaterdag

• Door het gehele appartement ligt

een prachtige parketvloer,

• Parkeermogeli khede" op afslint-

Vraagprijs:€ 159.0

dersfeerv

slechts 200 meter gelegen

van het strand. Het beschikt

diverse apparatuur. Vanuit

de keuken heeft u toegang

naarhet ZONNIGE balkon.

De slaapkamer Is royaal te

noemen en heeft voldoende

De badkamerkastrulm

beschikt n dJiidif

$ GREEVEN
makelaardij o v,.

eva

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 2 34

www.greevenmakelaardij.nl ml'JlI'.El

DANCE EVENTS

DAIMCE BEH1ND THE BEACH
ZATERDAG 19 JANUARI 2008

FunkR'&BSixfiësRöü&éDlscoPop

ENTREE GRATIS
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Het toppunt van integratie

Bij het betreden van de bom schuiten bouwclub aan de Tolweg

10a komt de geur van eikenhoutje tegemoet. Hans Nijenhuis

werkt daar elke dinsdagavond ; i schaalmodel

bomschuit zoals ze vroeger in Zandvoort voorkwamer

Hoe raakt een Tukker verzeild in de Zandvoortse Boi

Bouwclub?

"Veer.ig jaar geleden, toen ik

nog in Wierden (bij Almelo)

woonde, moest ik voor mijn

werk naar Zandvoort. De zee

fascineerde me enorm en ik

vond het een leuk dorp. 'Hier

wil Ik wonen!' dacht ik toen."

Zo gezegd, zo gedaan. Naast

schaatsen en fietsen knutselt

elektromonteur Hans in zijn

vrije tijd graag en zes jaar

geleden sloot hij zich aan bij

de Zandvoortse Bomschuit

Bouwclub. Dat bevalt beide

partijen zo goed, dat voor-

zitter Bluijs in Nijenhuiseen

goede opvolger ziet als hij in

Van het pad af

Als u vanaf de ingang aan de

Zandvoortselaan de Amster-

damse Waterleiding Duinen

inloopt, kunt u een 'wegver-

sperring' op uw pad krijgen.

Een aantal paden.dat nu nog

geasfalteerd is, wordt door

ode bet o-^ klinkers vervangen.

Dat is in aanleg arbeidsinten-

delijkerdan hetteerhoudende

asfalt en eenvoudiger in on-

derhoud.

Geschiedenis

Vanaf voor 1800 tot 1918

heeft de bomschuit geva-

ren. Hij werd gebruikt door

de kustvissers van de 'Zijde',

de Noord- en Zuidhollandse

kustdorpen, die geen eigen

haven hadden Door zijn plat-

te bodem kon de bomschuit

vanaf het strand uitvaren en

landen. Hij bleef meestal niet

In verhouding is de 'bom' erg

breed, bijna de helft van zijn

lengte De Zandvoortse schui-

ten werden indertijd gebouwd

in de schuren van Dorsman
achter het Gasthuisplein en

bij Van der Werf, waar nu de

Rozenobelstraat is.

Hobby
"Een hartstikke leuke hobby.

Je moet wel geduld hebben,

want het is een precisiewerk.

Maar als het af is, kun je zeg-

gen: dat heb ik zélf gemaakt.

We bouwen hier ook geza-

men ijk, soms op bestelling. En

niet alleen bomschuiten, ook

so'elpeiik^iTen.bd^i'e vvrnpens

en de oude en nieuwe water-

toren zijn hier nagemaakt",

vertelt Hans. Als u trouwens

nog een oud kastje heeft... de

club kan altijd eikenhout ge-

bruiken. Over twee jaar gaat

Nijenhuis met de VUT. "Dan

heb ik veel tijd om lekker aan

de bomschuit te knutselen."

Hij denkt er niet over om naar

het oosten van het land terug

te gaan. Hij is hier helemaal in-

geburgerd en weet meer over

de geschiedenis van de bom-

schuit dan menig authentiek

Zandvoorter.

Op www.bomschuitclub.nl

krijgt u informatie over de club,

ziet u de leden in actie en vindt

u prachtige foto's van toen.

Dochter Riet vertelt over

vader Slegers

Cornelis Slegers leefde van maart 1886 tot oktober 1965. Begon-

nen als timmerman, bekend geworden als architect en aanne-

mer. Vele huizen in Zandvoort heeft hij gebouwd, onder andere

de Dr. Kuy per straat 3 en de Heerenstraat 4. Slegers was ook een

politiek-maatschappelijk en sociaal bewogen man. En hij had

een gezin met twee kinderen.

Vooral duindo.

lieren hebben i zodanige

het as-wortelgroei dat 1

fait telkens kapot drukken.

Bijvoorbeeld wandelaars met

kinderwagens, die ongeschikt

zijn om terrein te rijden maar

ook rolstoel n ;e*s moete" b
j

zo'n wegafzetting rechtsom-

keert maken en een andere

iiikhedsn Overige bezoekers

kunnen van het pad af e

door het duin hun weg ve

volgen. Want dat mag in c

Amsterdamse Waterleidir

Duinen.

Slegers was ondermeer 40 Hobby's

jaar raadslid, wethouder en Vader Slegers had een grote

loco-burgemeester onder bur- passie: voetbal. Toen de eerste

gemeester Beeckman.di'ise ït Zandvoortse club was opge-

en voorzanger van het kerkkoor richt.The Zandvoortse Football

van St. Agatha, voorzitter van Club.was hij i^jaar.Tejong voor

de Hanzevereniging en me- het elftal, maarerwas een man
deoprichter van Zandvoort- tekort, dus vroegen de zoons

meeuwen, waar hij later ere- van Dr. Gerke of hij mee wilde

voorzitter werd. Bovendien spelen. Verder zong hij graag in

werd hij Sidder in de Orde van het kerkkoor en kon hij prach-

Oranje-Nassau. tig schilderen.oude Engelsman

aan boord,

Maar wat voor een vader was

hij? "Streng!", lacht dochter Meisjes hoeven

Riet, "als hij je iets opdroeg, niet te leren

hoefde hij het nooit twee keer Dochter Riet, die door haar

te zeggen. Hij duldde geen te- vader 'Zus' genoemd werd (en

genspraak. Maar hij was ook zoon Anton 'Broer') kon goed

een schat. Mijn broer Anton leren. Maar doorleren was er

en ik hebben een goede op- niet bij. Dat had een meisje

voeding gehad." niet nodig, want die ging toch

trouwen? Riet ging dus naar

Was hij met al die bezigheden de huishoudschool. Veel later

dan wel eens thuis? "Mijn vader heeft ze de moedermavo glans-

was een diepgelovige man. Elke 'i < doorgelopen.

morgen ging ik bij hem ach-

terop de fiets naar de kerk. De

mis begon om zeven uur. Vanaf

kwart voor zeven moesten we
voorbidden. Hij woonde en

werkte in Zandvoort. Dus tus-

sen de middag kwam hij altijd

thuis voor het warme eten. En

's avonds voor de avondboter-

ham. Maar daarna vertrok hij

Zaterdags mocht ik mee naar

de voetbal. Daar vond ik geen

snoepjes die ik kreeg tijdens

de rust."

Het huis met de
kiezelsteentjes

Het geboortehuis van Riet,waar

het gezin voor en tijdens de oor-

log gewoond heeft,was op het

hoekje van de Heerenstraat. Op

14 december 1970 besloot de

Gemeenteraad, uit eerbetoon

voor Slegers grote verdienste

voorde Zandvoortse gemeen-

schap, denaam Heererstraat

te wijzigen tot Cornelis

Slegersstraat. Voor Riet is hij

vooral de vader gebleven waar

ie 'strnpsigeki'op was.
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Gemeentelijke publicatie week 3 - 2008 zien ing vragen bij de voorzitter va n de afdeling van,8janua„2008gedurende6 weken ter in-

Rechtspraak, waardoor het besluit niet in wer- zage bij de Centrale Balie van het gemeente h u is

Vergadering College king treedt, voordat op dat verzoek is beslist. tijdens de openingstijden.

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan Zowel voor het indienen van een beroepschrift Gedurende de termijn van de te rinzageligging

8 januari en de verdere in week 2 door het col- als voor een voorlopige voorziening is griffie- kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze

lege genomen besluiten zijn 15 januari vast- recht verschuldigd naar de doeltreffendheid omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het

gesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de en de doelmatigheid van haar handelen en haar college van Burgemeester en Wethouders,

Centrale Ba Me en op de webs ite. organisatie. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de

rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze"

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid. van de
Vergunningen te vermelden

Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen Bouwvergunningen aangevraagd Kapvergunnlngen aangevraagd

van de agendapunten die op 29 januari 2008 Zandvoort: -Ebbingeweg 3a, 7 dennenbomen en 13 loof bo-

aan de gemeenteraad ter vaststelling worden -Badhuisplein 7, vergroten serre, ingekomen 7 men, aanvraag ingekomen op 18 decem ber 2007,

voorgelegd en die financiële consequenties januari 200S, 2008-ooiLv i.v.m. nieuwbouw woning, wel herplant plicht.

tot gevolg hebben, vanaf heden tot en met 29 -Helmersstraat 11, splitsen woonruimte, ingeko-

januari 2008, ter inzage bij de balie van het men 7 januari 2008, 2008-oozSp De hierboven genoemde aangevraagde kapver-

gemeentehuis. -Haltestraat 47, vergroten woning, ingekomen gunning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U

4januari20o8,20o8-oo 3 Lv kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belang-

Gedeputeerde Staten onthouden goedkeu- -Brederodestraat 140, wijzigen voorgevel, inge- hebbenden kunnen binnen een termijn van zes

ring bestemmingsplan Middenboulevard. komen 9 januari 2008, 2008-004 Lv weken na pu blicatie hun zienswijzen sch riftelijk

Burgemeester en wethouders maken ter vol- -Schelpenplein i, plaatsen kozijn, ingekomen io kenbaar maken bij het college van de gemeente

doening aan het bepaalde in a rt. 28 lid 6 WRO januari 200S, 2008-005LV Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland bij besluit van 8 januari 2008, verzon- Let op. De hierboven genoemde aangevraagde Bouwvergunningen verleend

den 9 januari 2008, goedkeuring onthouden bouwvergunningen liggen bij de Centrale Balie Zandvoort:

hebben aan het besluit van de gemeenteraad ter inzage. U kunt deze inzien tijdens open ings- -Burg.Engelbertstraat 21, sloop magazijn super-

d.d 8 mei 2007 tot vaststelling van het bestem- tijden Deze publicatie betekent niet dat u uw markt, verzonden 8 januari 2008, 20o 7 -2i 5 S

mingsplan 'Middenboulevard'. zienswijze over deze aangevraagde bouwplan- -Witte Veld 47, uitbreiden keuken, verzonden 9

nen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor januari 2008, 2007-273LV

Het besluit van Gedeputeerde Staten van deze bouwplannen vrijstelling van het bestem- -Nicolaas Beetslaan 36, plaatsen dakkapel, ver-

Noord-Holland met bijbehorende stukken ligt mingsplan of bouwverordening kan worden zonden 9 januari 200B, 2 007-2 59 Lv

gedurende de openingstijden met ingang van verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een -Kostverlorenstraat 125a, plaatsen zwembad.

vrijdag 18 januari 2008 gedurende zes weken ter zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-

inzage bij de centrale balie in het raadhuis aan nemen tot het verlenen van vrijstelling wordt -De Favaugeplein 31 hs, plaatsen deurkozijnen,

de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Gedurende de afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie be- verzonden 10 januari 2 00B, 2007-242 Rv

termijn van de terinzagelegging kan tegen het tekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

besluit tot onthoud ing van goed keuring beroep indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling Bezwaarschriften

worden ingesteld bij de Afdeling bestu urs recht- worden verleend dan zal dit worden gepubli- De hierboven genoemde verleende vergunnin-

spraak van de Raad van State (postbus 20019 ceerd en pas dan kunnen belanghebbenden gen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale

2500 EA'sGravenhage). bezwaar indienen. Balie terinzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

Beroep kan worden ingesteld door belangheb- Vrijstellingen Wro 15 hebbenden kunnen gedu rende een termijn van

benden, d ie tijd ig op grond va n artikel 27 eerste Het college van Bu rgemeester en Wethouders is zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Or- voornemens om met toepassing van bezwaarschrift indienen.

dening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening De datum van bekendmaking is de verzendda-

Staten van Noord-Holland hebben ingediend, vrijstellingen te verlenen voor het: tum van de vergunning. Indien het geen vergun-

alsmede door belanghebbenden, aan wie re- ning betreft is dit de publicatiedatum.

delijkerwijs niet kan worden verweten geen -plaatsen van een bouwbord op het perceel U richt uw bezwaarschrift met vermeld ing va n

bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste Poststraat7 te Zandvoort (bouwaanvraagnum- "bezwaar" in de rechterboven hoek van uw brief

of tweede lid van de WRO naa r voren te hebben me,:2007 -2 5 oLv) aan het college van Burgemeester en Wethou-

gebracht. Ingevolge de bepalingen van de WRO -tijdelijke (tot 01 februari 2009) inrichting ders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

treedt het besluit van Gedeputeerde Staten van een bouwplaats op het perceel Keesom- Het bezwaar schorst in beginsel n iet de werking

tot onthouding van goedkeuring in werking straat te Zandvoort ( bouwaa nvraagn u m me r: van het besluit waartegen het is gericht.

daags na afloop van de beroepstermijn van 2007-213RV]

-plaatsen van bouwplaatsvoorzieningen aan de

In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening ind ienen bij de voorzie-

Thomsonstraat / Lorentzstraat en de rotonde ningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen Van Lennepweg / Linaeusstraat te Zandvoort Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

kunnen naast het indienen van het beroep- (bouwaanvraagnummer: 2007-253^) Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

om voor opige voor- ouwaanvragen iggen me ingang van een afschrift van het bezwaarschrift.
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Gele zakken en verzamelcontalneis beter in Aanpassen Centraal telefoonnummer

beeld met nieuwe editie Afvalwijzer 2008 Over 2 maanden verschijnt een nieuwe editie van Alle afdelingen zijn bereïkbaarvia

de Afvalwijzer 2008. De gemeente past 'm aan (23)57401 00

De Afvalwijzer 2008. die medio december jl. huis- De vuistregel luidt: gele zakken worden altijd op Melding of klacht?

aan-huis is ve rsp re d, geeft geen informatie over maandag ingezameld en de verza meicontainers Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul

wanneer ge e zakken opgehaald en verza melcon- worden altijd op maandag en /of donderdag ge- op de website het digitale formulier in óf stuur een

tainers geleegd worden. leegd. brief naar de klachtencoord inator.

Openingstijden Centrale Balie

Raadplegen Website Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

De straten lijst, die op de achterkant van de wijzer Op de gemeentelijke website staat in ieder ge- Donderdag: 08.30 - 20 00 uur

staat, geldt slechts voor de bezitters van groene val de lijst waarop per straat staat aangegeven Vrijdag: 08.30 -12.30 uur

en grijze ro Iemme rs. Mensen die hun afval in gele wanneer gele zakken opgehaald en verzamelcon- Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u

zakken of vena "'e koroa ne-i- aan i-ieden '•enen Laineis geleegd wolden - de naam 1; aangepast: maar voor een beperkt aantal zaken terecht:

desondanks dat zij deze stratenlijst kunnen raad- Ophaalstratenlijst. U vindt 'm onder Loket>Afval paspoorten en rijbewijzen e.d.

plegen. Niet dus. & Milieu>Ophaalstratenlijst. Openingstijden begraafplaats

De alge ""ene begraafplaats e" c. ieren-aegraafp aats

Uitbreiding Blijf reageren aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

De stratenlijst is nieuw. Naar aanleid ing van de De gemeente, die bij de uitgifte van de afvalwijzer 08.00 -18.00 uur

reacties op de eerste twee afvalwijzers is gebleken expliciet gevraagd heeft om reacties, is blij met Collegelid spreken?

da: o e seoi .. :-.e. : .!.•": gia-g vv: :ien Een:- :e ir:eei ;.ie co- en aan " ei -.ingen I'e arVakvijzei bh ft in Een afspraak maken met een collegelid doet u via

blijkt dat wanneer de informatievoorziening wordt ontwikkeling en de gemeente heeft de gebruikers het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft uaan

uitgebreid, dit gepaard gaat met het oproepen van nodig om de afvalwijzer actueel en accuraat te waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn

nieuwe en extra vragen. houden. dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Onduidelijk Nieuwe editie Voorvragen over concrete of gewenste bouwplan-

De gemeente kreeg de afgelopen weken veel sig- Rond april 2008 verspreidt de gemeente de nieuwe nen is de werkeenheid Vergunningverlening op

nalen dat op dit punt de Afvalwijzer 2008 ondui- editie van de Afvalwijzer 2008, met daarop ook de werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00

delijk is. Heel veel mensen hebben aangegeven overige informat e op afva gebied, aangevuld met en 10.00 uur.

dat op dit punt de afva Iw ijzer bete r ka n. Een echt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recycling Op zoek naar werk?

verbeterpunt. en hei geschelde n aa tl bied en van afval.ook de be- Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

nodigde verkeersborden geplaatst te worden om www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

Gemeente Zandvoort

aanbieden van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bl mensen

Eigen huis: lust of last?

Noodgedwongen uw huis ver-

kopen omdat u de hypotheek

niet meer kan betalen. Vorig

jaar overkwam dit ruim 900

mensen. Het aantal blijft ha-

Een kwart van de consumen-

ten kiest een hypotheek in

minder dan een week. Als u zo

snel kiest, maakt u vaak niet

de keuze die het beste past bij

uw situatie. Daardoor kunt u in

financiële problemen komen.

In het ergste geval moet u ge-

dwongen uw huis verkopen.

sen gaan voor deze moeilijke

beslissing naar een adviseur.

De adviseur is verplicht om het

hypotheekadvies te geven dat

bij u past. Een adviseurvraagt

lijke situatie en uw kennis

van hypotheken. Hij vertelt u

over de risico's van bepaalde

hypotheekvormen en van een

rentestijging. Maar ook als u

een adviseur inschakelt blijft

ü verantwoordelijkvoor uw

Hoe kunt u voorkomei

een verkeerde keuze m akt?

De meeste hypotheken heb- Test wat u weet over hypo-

ben een looptijd van 30 jaar. theken op www.
Een hypotheek afsluiten bete- weetwatjeweet.nl

kent dus keuzes maken voor Maak een totaalplaatje van

een lange periode. Veel men- alle inkomsten en uitgaven

van uw huishouden. Bereken

hoeveel u overhoudt om de

hypotheekrente, eventuele

aflossingen en verzekerings-

premies te betalen.

Vraag offertes op bij verschil-

lende aanbieders.

Let bij de vergelijking van of-

fertes ook op de risico's van de

hypotheek. En op de voorwaar-

den als u van hypotheek ver-

andert of eerder aflost. Zorg

ervoor dat u de gevolgen kent

bij werkloosheid, arbeidson-

geschiktheid, echtscheiding of

overlijden van u of uw part-

• Bekijk of u voldoende kapitaal

opbouwt om de hypotheek af

te betalen. Een hypotheek is

altijd terug moet betalen.

Controleer of de aanbieder

een vergunning heeft voor het

aanbieden van hypotheken.

Dit is wettelijk verplicht. Op
de website www.afm.nl vindt

u registers met daarin de aan-

bieders die een vergunning

hebben.

• Neem voldoende de tijd om
een keuze te maken. Laat u niet

onder druk zetten en plaats

uw handtekening pas als u de

informatie begrijpt.

Wilt u weten of een hypo-

theekaanbieder een ver-

gunning heeft? Heeft u een

verkeerd hypotheekadvies

gekregen? Bel het Meldpunt

Financiële Markten, telefoon-

nummer:OQOo -5400 540

(€0,05 per minuut).



Autosport

Equipe Bleekemolens/Lammers succesvol in 24 uur
van Dubai

Opnieuw mag routinier Micha>

lange erelijst. De nestor van de

Albert/Bleekemolen in het donk

Bleekemolen uit Aerdenhout een o

Nederlandse autosport mocht de

finish brengen.

verwinning bijschrijven op zijn

Porsche van equipe Bouhuys/

waren voor de Nederlanders

te ver weg. Toch was racenes-

tor Michael Bleekemolen niet

onteveden."Da" <zij constant

rijden en het benzineverbruik

in de gaten houden hebben

we hier een goed resultaat

behaald. Natuurlijk hebben

we alle vier ook veel ervaring,

diehi

mij als vader

bleek. Voor

het prachtig

st

Het begin van de race werd

gekenmerkt door wisse en ds

weersomstandigheden. Deze

omstandigheden zorgden

ervoor, net als in de Dutch

Winter Endurance Series, dat

meermalen de snelheid naar

60 kilometer per uur moest

worden teruggebracht. De
'code 60' werd tijdens de

Nieuwjaars race door de

Nederlandse o'ganisatie wak
gehanteerd en zorgde ervoor

dat de snelheid vooral in de

De Porsche van de
Bleekemolens en oud-Zand-

voorter Lammers wist door

de uitvallers en strateg schs

stops beslag te leggen op de

tweede plaats in het algemeen

klassement. De Australische

equipe van het VIP Pet Foods

team met Tony Ouinn, Klark

Ou nn.Craig Baird enJonathan

Webb (ook met een Porsche)

last Jan Larr

mijn beide zoons te kunnen

nior Zandvoorter Dillon Koster

eindigde met het Black Falcon

team uit Duitsland op een 27e

plaats in het algemeen klas-

sement. In de klasse waarin

hun BMW uitkwam werd de

equipe zesde.

Solide ZSC'04 wint topduel

Tijdens de uitwedstrijd eerder dit seizoen bij Onze Gezellen liep ZSC'04, door slecht spel, te gei

een nederlaag op. Afgelopen vrijdagavond lieten de Zandvoorters zich de kaas niet r

brood eten. Na twee keer 2; minuten stond er een 6-2 overwinning op het scorebord,

i op zijn plaats. Ook
weer was de ploeg van

zei Paap scherp en ge-

entreerd, waardoor er

.Melijks een ZOG spe-

Met degelijk en solide sp

er niet of nauwelijks doi

bal heenstapte, waarde
de keeper van ZOG het r

kijken had.

door een onachtzaamheid nauw
van keeper Sander van der Ier d{

Wal dat ZOG een treffer defen

maakte, het tweede te- Bijzon

gendoelpunt was door een fervaï

goede aanval van ZOG, ma;

daar bleef het dan ook bij

Bij ZSC'04 stond iede

Bijzonder was de vierde tref-

fer van onze plaatsgenoten.

Het doelpunt kwam na een

schot van Van der Wal, waar-

bij Mark Hoppe, in de baan

van het schot slim over de

Met deze winst elimi-

neerde ZSC'04 een directe

ent \ nd-

overwinning in het kampi-

oenschap. Het onderlinge

verschil bedraagt nu vijf

punten in het voordeel van

de Zandvoorters.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl " Sportraad Zaï

ZSC verliest van koploper

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen koplo-

per Zaanstreek met 21-17 verloren. Een nederlaag die tot stand

kwam na een wedstrijd waarin de Zandvoortse dames er alles

aan deden om het de ongeslagen thuisploeg zo moeilijk moge-

lijk te maken.

Het begin v r ZSC dat zodat de rr

Debbie Tibboel een 0-2

voo ra --rong nam. Na deze goe-

deopening kwam Zdd'v.-tieek

sterk terug, wat een gelijk

opgaande strijd oplevende

ZSC tot 5-5 goed bij kon blij-

arge

punten gehandhaafd bleef en

geduiende de tweede helft

soms gereduceerd werd tot

een verschil van twee treffers.

Dat het eindresultaat uitein-

delijk op 21-17 uitkwam, was
:n goede afspiegeling van

i-.et heft in handen e

n de thuisclub de krachtsverhouding tuss

punten, waardoor de rust a

iep uit beide team

Daphin n Rhee scoorde zes

brak bij een 10-7 achterstand doelpunten, Debbie Tibboel

voor hetteam van coach Hans vier en Lucia v.d. Drift drie

Zwemmer. Martina Balk schoot twee keer

raak, terwijl Romena Daniels

In de tweede fase kon ZSC en Laura Koning dat iederéén

Zaanstreek goed bijhouden, keerdeden.

Nieuwjaarswedstrijd ZHC

Ook dit jaar zal de Zandvoortsche Hockey Club ZHC haar tra-

ditionele winterfeest organiseren. Op zondag 20 januari wordt

er een wedstrijd tussen een team van begeleiders van ZHC en

medewerkers van de gemeente Zandvoort gespeeld.

Iedereen is welkom vanaf zal burgermeester Niek

13.30 uur om de gezellige Meijer persoonlijk de af-

atmosfeer te proeven, ken- slag doen van deze trad it i

-

nis te maken met de club onele Nieuwjaarswedstrijd,

en er zullen speiietjes ge- Uiteraard zal de traditionele

organiseerd worden voor warme choco met rum in de

kinderen. Om 15.00 uur rust zeker niet ontbreken!

het

5V Zandvoort op afstand van top drie

Zonder zelf in actie te zijn gekomen, is de afstand van het za-

terdagelftal van SV Zandvoort ten opzichte van de top drie in

de 2e klasse A groter geworden. Monnickendam versloeg in een

inhaalwedstrijd het Mijdrechtse Argon met 2-0.

Door deze uitslag staat het

elftal van trainer Pieter Keur

weliswaar nog op de vierde

plaats, maar de afstand ten

opzichte van de derde positie

Is nu vier punten. Komende
z.itei'dag speelt het zaterda-

gelftal thuis tegen ZOB.

14.30

edstrijd begint om
uur. De zondagcol-

14.00 uur tegen Schoten.

Uiteraard zijn beide wed-
strijden onder voorbehoud

dat de velden worden goed-



Basketbal

35e Schoolbasketbaltoernooi groot succes

Het door basketbalvereniging The Lions voor de 35e keer geor- . .

ganiseerde Schoolbasketbaltoefnooi voor de groepen 8 van de
Bj

j
de me | s

j
es | iep hetvoorhet

Zandvoortse basisscholen is weer een groot succes geworden, team van de Beatrixschool

Alhoewel het niveau wel eens wat hoger is geweest, werden heel voorspoedig Aan het

de wedstrijden met veel vuur gespeeld.
inde van het toernooi bleken

ij al hun wedstri den gi

-erdei

Na het

Met acht teams bij de meis-

jes, de Hannie Schaftschool

en de Oranje Nassauschool

hadden twee team in mo-
gen schrijven, en zes teams
bij de jongens.

een zeer spannende strijd in

10-10, hetgeen de opmerking

van één van de beide coaches

opleverde: "Dit was eigenlijk tiviteit van de teai

de finale. Jammer dat het arbit

de eerste wedstrijd van het deld

iptellen van de

p aai; iigspunten voo 1 de

grote wisselbeker kwam de

Beatrixschool alswinnaaruit

de bus. Zij mogen zich een

jaar lang de schoolbas <et-

balkair pioen van Zandvoort

Sportiviteitsprijs

De prijs van d

Sportraad Zandvoort, d

Sportiviteitsprijs uitgereik

door Sportraadlid Herma
Kiene, ging met grote ovei

macht naar het meisjestear

van de Duinroosschool. D

scheidsrechters beoordee

den per wedstrijd de spoi

et
i

ild-

strak geleid door de

satie, voor slechts eer

achterstand op dat s

zorgde.

Jongens

a dat, toernooi was." Na de

irgani- wedstrijden bleken beide

kleine kemphanen de rest gewon-
:hema nen te hebben en kwam het

voor het kampioenschap aan

op het doelpuntengemiddel-

de. Het werd uiteindelijk een

'strijd prooi voor de jongens van

teams de Ma Naschool die meer ge-

en de scoord hadden dan hun con-

dat r

an de Ma. :hool en d'

Nicolaasschool, kwamen ui

vier, een meisjesteam van d<

Oranje Nassauschool, haald:

een7,5. Opvallend

tean ; inde

1 elsje?

rdus.

Basketbal

Lions heren ook langs Akrides

Het lastige zesde team van Akrides, een team van zeer erva- Verder kwam het echter niet

ren spelers, heeft de opmars van de Lions heren niet kunnen In de laatste drie minuten

stuiten. Na vooral een spanne

plaatsgenoten aan het langste

nd vierde kwart trokken onze
een strakke verdediging op de

vloer te projecteren, de basis

Lions, dat niet geheel op oor- dat met 29-45 kon gaan rus- ning. Ron v.d. Meij en Sander

logssterkte naar Umuiden ten. Verboom sprokkelden in die

kon afreizen, begon voortva- laatste paar minuten nog

rend aande'klus'Akrides.De

thuisclub kon in het eerste

Na een gelijkopgaand derde

kwart kwam de omslag en

'even' 12 punten bij elkaar

waardoor uiteindelijk een

kwart de basket nauwelijks

vinden waardoor hun gasten

lukt er bijna niets meer bij de

Zand voorters. Akrides bracht

61-67 overwinning bijge-

schreven kon worden. Door

uitliepen naar n-24. Ook het in het vierde kwart het ver- deze overwinning verstevigt

tweed e kwart was voor Lions, se" il zelfs terug tot 2 punten. Lions hun koppo; tie.

Zandvoortse Courant

Al 50 jaar samen lid

Tijdens de Nieuwjaarsdrive van de Zandvoortse Bridgeclub op 5

januari jl zijn Rietje en Herman Heidoorn tot hun grote verras-

sing gehuldigd voor het feit dat zij al 50 jaar lid zijn!

Voorwaareen unicum. Ze zijn

van onderaf begonnen, want

in de Zandvoortse Courant

van 28 dec. 1958 stond in

de rubriek 'Sport en Spel' de

uitslag van de Kerstdrive in

hotel Keur vermeld: 'In de de

D-lijn werden eerste: fam
Heidoorn jr., met 52 punten'.

(Heidoorn sr. speelde name-

lijk al bij ZBC.) Inmiddels is

hun spelpeil dusdanig ver-

beterd dat zij al jaren afwis-

selend in de A- of de B-lijn

spelen (vooral afhankelijk

van de periodes dat zij op

VoorzitterJennes Danlëls me-

moreerde dat de Heidoorns

in 1958 lid zijn geworden.

werk het toeliet, en Rietje

in september van dat jaar.

Sportprogramma

Basketbal

Zaterdag ïg januari, Korver Sporthal:

ïg.oo uur Lions dames - Hoofddorp

tg.00 uur Lions heren- Racing Beverwijk

Futsal

Vrijdag 18 januari, Beyneshal Haarlem:

21,5a uur Geel Wit 2 - ZSC '04

Wüsiifdag 2; ja n ..ai i Koiver Spo'thr-I

2i.05UurZSC'o4-V&LV

Handbal

13.10 uurZSC-FIOAS/Aalsmeer4

Zondag 20 januari, Duintjesveld:

15.00 uur Nieuwjaarswedstrijd

ZHC- nbtena .e Z.a
n'

1
.

Voetbal

Zaterdag ig januari, Duintjesveld:

14.30 uur SV Zandvoort zaterdag- ZOI

Zondag 20 januari, Duitjesveld:

14.00 uurSV Zandvoort zondag -Si

De adverteerders van deze week

Dankzij onze ad'/eneerders kunnen wij u op de hoogte
houden van ailes wat in Zandvoort leeft

Accountantskantoor Hl jpelschoten G reeven, Makelaardij o.g.

Adi-'inistiatieka r.oc ' K Willemse IJzerhandel Zantvoort

Autobedrijf Zandvoort MultiEent Autoverhuurbedrijver

Bertram& Brood MusicMasters

BloemsierkunstJef& H

Café Neuf

nkBluijs Netexpo Internet BV

Parfumerie Moerenburg

Café Oomstee Pluspunt Boomhut

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Radio Stiphout

Sailfish Reclame

CNC Groep

Danzee

Take Five

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Dorsman Assurantiën VanVessem&LePatichou

.Gemeente Zandvoort

Vrijehuizenmarkt.nl

Willemse Elektrotechniek



CENSE n
van LINGEN

Burg. van Fenemaplein 16/3

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) op de 2" verdieping gelegen met een woonkamer

van ca. 50 m' en heerlijk zeezicht, moderne keuken,

moderne badkamer en 2 slaapkamers. Dit complex beschikt

over een lift en ligt op steenworpafstand van het centrum

enopenbaarvervoer.

Ruim appartement en zo te betrekken!

Berging in de onderbouw

Parkeren middelsvergunningensysteem

Woonoppervlakte ca. 100 m ]

Vraagprijs € 275.000,-

Dr.C.A.Gerkestraat44rd

Royale sfeervolle 30-er jaren woning met een balkon over

de volle breedte op het zuidwesten gelegen, fantastische

woonkeuken, L-vormige woonkamer, 2 ruime slaapkamers

en een moderne badkamer. Deze woning met verdieping is

recent verbouwd met hoogwaardige materialen en van alle

gemakken voorzien. Het uitgestrekte natuurgebied de

Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u bijna als uw

achtertuin beschouwen.

• Verwarming middels gaskachels

Woonoppervlak ca. 100 m'

Vraagprijs € 219.000,-

Frans Zwaanstraat 82

Fantastisch wonen met vrij uitzicht over beschermd natuur-

gebiedje Amsterdamse Waterleidingduinen". Deze recent,

totaal verbouwde eengezinswoning beschikt over 4 slaap-

kamers, straalt luxe en tomfort uit en is zo te betrekken!

Gevoel voor design, ruimte, licht en sfeer

Voor -en achtertuin in 2007 aangelegd

Nu 2 riante slaapkamers, de mogelijkheid om de

oorspronkelijke situatie van 4 slaapkamers te laten

herleven is natuurlijk mogelijk

Woonoppervlakte ca. 135 m', perceeloppervlakte 178 m ;

Vraagprijs € 498.000, -

Dr. CA. Gerkestraat 89 rd

Nabij de zuidduinen gelegen 30-er jaren bovenwoning met

ruime zolderverdieping. L-vormige woonkamer met erker

aan de voorzijde en openslaande deuren naar het balkon aan

de achterzijde, originele keuken, 2 slaapkamers en originele

badkamer. De woning dient gemoderniseerd te worden.

Woning met mogelijkheden

Op 5 minuten van het centrum en strand

Openbaar vervoer op loopafstand

Transport via notaris verkoper

Woonoppervlakte ca. 86 m1

Vraagprijs € 155.000,-

Leeuwerikenstraat 12/2
Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoekmaison

nette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige /.oonkamer.

woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers De woning

heeft op de begane grond een heerlijke beschutte voortuin en is

op steenworp afstand van de zuidduinen en het strand gelegen.

• Geheel v.v. dubbele beglazing

• Binnenzijde geheel geschilderd 2006

Rustigewoonomgeving

Eventueel grote garage te koop voor € 40.000, -

• Voldoende parkeergelegenheid zonder vergunningen

Woonoppervlakte ca. 100 m'

Vraagprijs € 249.000, -

Burg. van Fenemaplein 22/10
Op de 5' verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement

(verbouwd naar 3 kamers) met geweldig uitzicht over de

boulevard, strand en zee. Balkonsaan zowel land- als zeezijde

en het complex beschikt over een lift.

Nette keuken en moderne badkamer

Bergingindeonderbouw

Parkeren middelsvergunningensysteem

Inboedel is eventueel ter overname

Enige modernisering gewenst

Woonoppervlakteca. 100mJ

Vraagprijs € 239.000, -



HZANDVOORTSE
Courant

Actueel

De kaartjes waren zaterdag

19 januari volledig uitverkocht.

Oud-plaatsgenoot en de super

populaire zanger Alain Clark gaf

een optreden in Café Neuf. Rond

half tien betraden de band-

leden één voor één het podium.

De drummer, pianist/toetsenist,

twee gitaristen, de achtergrond-

zanger en achtergrondzangeres.

Een enorm applaus brak los toen

Alain Clark zelf het podium be-

trad. Na afloop hadden wij een

interview met Alain Clark. Dit

kunt u lezen op pagina 11.

Subsidie New Wave is essentieel voor muziekonderwijs

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

Mi ddenboulevard

'Zou deprovincie de

Middenboulevard ook willen

verhuizen naat Den Helder?'

Tijdens de vergadering van de commissie Planning & Control is

er gediscussieerd over geldelijke steun voor muziekschool New

Wave. Het gaat om een eenmalige subsidie van €12.200 en een

extra structurele bijdrage van € 7.500. Als deze subsidies er niet

komen, dreigt een faillissement van de stichting en kan er In

Zandvoort geen muziekonderwijs meer worden aangeboden.

in conclaafte gaan om te komen

tot een betere structurering en

ga^n:ie voor de toekomst van

het muziekonderwijs, hetgeen

hij al tijdens de begrotings-

lede- raad v

Om het voortbestaan van mu-

ziekschool New Wave te ga-

randeren verzoekt het bestuur

€ 12.200 voor het instellen

extra structurele bijdrage van

€ 7.500, gelijk aan het nega-

tieve resultaat van over 2007.

Vanaf 2007 is het subsidiebe-

drag structureel verhoog z ir et

€ 5,000. Ondanks deze verho-

ging ziet het bestuur van New
Wave de financiële toekomst

met zorgen tegemoet en dit is

ook meermalen schriftelijk aan

het college en de raac- geme d

Indien de raad negatief mocht

beslissen, zal er hoogstwaar-

het n

Positief advies

Decom missie staat niet onwel-

willend tegenover het voorstel

van het college. De € 7.500, die

noodzakelijk is om het einde

van dit schooljaar te halen,

<:'rg: een posr.ief advies maar

voor de € 12.200 zal het college

met andere plannen moeten

:Xa jï. Bj een aagdre:"nfel ge

voorziening muziekonderwijs,

dat het college voorslaat, s de

landelijk gebruikelijke verhou-

d ng rkomsis 1 "' uit esge zt\'\

1/3 tegen inkomsten uit sub-

sidie 2/3. Bij toekenning van

NIEUWE COLLECTIES
ZIJN BINNEN

!

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 02 ï - 5 7 12 466

een aanvullende subsidie van

€7 500, wordt aan deze verhou-

ding meer recht gedaan.

torn 1. De ei

ook aan de agendaconviss e

adviseren er een 'bespree e-tut'

voor de komende raadsverga-

dering van te maken. In de tus-

sentijd heeft wethouder Gert

Toonen de mogelijkheid om
schijnlijk een einde komen aan met de directie vc n New Wave

GROERNL
1 l\ ,\N. 1 A 1 s r BV1CI-S

De winnende lotnummers
van de kerstbomenloterij

zijn bekend.
Ze staan in de gemeenteadvertentie.

De gemeenteraad vergadert
op dinsdag 29 januari.

De agenda vindt u in de gemeente-
advertentie.

O



Verdrietig, m.iiiï l L li
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k
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i" voor alles w;it hij v-

'iij gutliiii:! heeft is iVi,

:"k-il:
, a mijn z> :-i"^"zl'. jtlc :

onze vader, opa en overgrootvader

Jacobus Mettes
Jaap

2041 TD Zandvo

De crematieplechtigheid heeft ir.

donderdag24 januari plaatsgevo

Haarlem.

Na een vrij en onafhankelijk leven is van

'-iis iKvauo^uin i'it/e lieve vriendin, zlisïc:',

ïL-iifmnzLiitei". tante en nud-Mnte

Martha Maria van Petegem

2G mei 1922 19 januari 2008

Jopie v3n der Laan

Rie Stouten -van Petegem

Vclkertjan Steuren

Vclkertjan van Petegem

Joke van Petegem -Verboer

Co rrespon de nti eadre s:

Van Speijkstraat 2/199

2041 KL Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op donde

DANKBETUIGING

Wij willen u hartelijk i.>fd;mken voor uw belang-

stelling en medeleven na het overlijden van mijn

Diamantje, onze moeder, oma en schoonmoeder

Hendrika Heesemans - Keur

Zijn iimiiion hebben v

Zijn hart heef: voor on* geklept.

intinr i.9 nu plo:~o!in
:
i;ew:op:.

Hij ritfit nu in vrede.

Met dankbare he rintK-rinevn aan alles wat hij

voor ons is geweekt, .geven uij u kennis van het

heengaan van mijn man. onze vader, schoonvader.

allerliefste opa en overgrootvader

Jan Frederik van der Mije

* 10 april 1917 Zandvoort t 21 januari 2008

N. van der Mije - Kerkman

Suze en Piet

Nel en Leo

JanenJarmeke
Louis en Jolanda

Kleinkinderen en

ui.lil . rk 1
_ i n k i rj

1

1
. r .: n

Er i* gelegenheid tut ai Geheid nomen en condoleren

op donderdag 24 januari van 19.00 tot 19.45 uur

in Uitvaartzorgcentm in Z;; nel voort, gelegen aan

de Tollensstraat 67.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op

vrijdag 26 januari om 9. 15 uur in crematorium

Westerveld, Duin en Kruidhergerweg 2-6 te

Driehuis iVelsen).

Na afloop is er gelegenheid tot ei

ontvang ka mor van liet cremator

Correspondentieadres

N. Slag -van der Mije

Koningstraat 35

2042 VG Zandvoort

idolei nde

Um» ama

Ditise

Daaro

n dag met een bijzonder tintje

ent bloemen en zeker ook een lin

i deze bijzondere wens

her! uiiirk mens

je

Datvr
je voor

itgde en geluk van deze dag

hijd vergfzellcn mag

Hun-iiiiksiiï'i'licitctrd merjr S0*;e vrijt

Jr dochter en kleindochter

Alieeen Teddy

ardag

My d «rest ^S
Coun your ga den by JiefloT-erT^^Vy
Never by the 1 aveath tfa.ll ^-J

Coun , . da s by th golde ïhcurs ^i
Don't r oloud atall

Coun rs with smiles nottears

Coun your ag byfHe ids, no yeais

Alwaj

Jimf

f
Enige en algemene kennisgeving

De heer geeft en de heer neemt.

Geheel onverwadm is van ons keen £:£:! on

Leendert Gerrit Penning
-Lco-

1 Cnracao, 2juhl953
tSt. Maarten, 9janua 12008

St. Maarten
Zandvoort

Inez Penning-Folkera

Mevr. A. Folkers-Struvé

Ellen, George

Tim, Kenjoyce

Marjanjan
Kerim

De crematie heeft 14 ja

plaatsgevonden.

uari op St. Maarten

CDrtespondentieadres:

2041 TJ Zn ii dv ..:(, rt

V

Waterstanden

TER WATER WATER WATEB WATER

Do 24 02.06 04.35 12.26 16.48

Vr 25 02.43 05.15 13.15 17.30

Za 26 03.15 06.00 13.54 18.11

Zo 27 03.00 06.38 14.56 18.55

Ma 28 03.14 07.15 15.36 19.36

Di 29 04.00 07.56 15.45 20.20

Wo 30 04.20 08.40 16.25 21.10

Do 31 04.35 09.35 17.04 22.16

f SMlflSHRKlAm
Voor al Uw raamfolie

teclame borden lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort A
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^m
Netexpo Internet is een gespecialiseerde regionale

intertietprovider met sterke roots in Zandvoort. Vele

Zandvoorrers kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

Gratis professionele installatie ^B NptPXDf)
•Gratis modem

(MSS -r

S llii.'dn';

• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier

!l & Bestel 023 - 531 BS 74
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Burgerlijke stand

5 JANUARI - 18 JANUARI 2008

Geboren:
Liam Paul Mare, zoon va : van Dende en.MerelEllsabeth

Joshua Timothy, zoon va n: Vos. Patric en: Calvelage, And

Ursula Kim.

Jordan Joy, dochter van: e Vet, Boy en Zagarella.Jenny

Ondertrouwd:
Koper, Peteren: Loos, Ta rr ara.

Franken, Wilhelmus F edericus e : Vijzelaar, Corne

Jannetta.

'Plan van aanpak'
Middenboulevard in raad

Op de agenda van de komende raadsvergadering op 29 janu-

ari, staan eenaantal belangrijke punten. Ook is er, weer (!),een

beëdiging. Astrid van der Veld (CBZ) zal een tweede periode

van drie maanden Joke Draijer als raadslid vervangen. Draijer

wil nogmaals gebruik maken van de mogelijkheid tot vervan-

ging bij ziekte.

Gehuwd:
Tavakolli Sabet, Ebrahim en: Jahanfar, Mehrnush Sadat.

van Norden, Roger en: ter Weer, Evelyn Irma.

Overleden:

Kuijl,Martinus,oud86jaar.

Dees, Leendert Hendrik, oud 74 jaar

Angel, Karel Johan ,oud 89 jaar.

Bartensjohannes Christiaan,oud79 jaar.

Bomert, Hendrik Pieter, oud 89 jaar.

Koning, Egbertus Petrus Maria, oud 82 jaar.

Veerhoff, Alfred Otto, oud 89 jaar.

Corperjacob, oud 60 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 20 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kc:kpi:in

www. kerkzandvoart nl

10.00 uur ds. G. Appers uit Castrlcum

RK Parochie St. Agatha, Grote Kracht 45

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout Leeuwerikeniaan 7.

Aerdenhout, www.Adventskerk.com

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout, www.aap-pamciUcs nl

10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Het eerste belangrijke agen-

dapunt gaat over de Midden

boulevard. Naar aanleiding van

het besluit van Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland

over het bestemmingsplan

Middenboulevard moeten nu

keuzes worden gemaakt welke

procedures worden ingegaan,

Parkeren

dapunt drie voorstellen worden

behandeld om te komen tot

een parkeerregime inde wij <er

Duinwijk en Zuid. Vervolgens

worden belangrijke punten als

de extra subsidie voor muziek-

school New Waveeneen colle-

gevoorstel om krediet besciik-

baarte stellen voor een nieuwe

sch stbaan, behandeld.

Com Projecten &

Woensdag 30 januari verga-

dert de commissie Projecten

& Thema's over een koersno-

titie die de aanzet moet wor-

den voor de structuurvisie

2025-2040. De nieuwe Wet
op de Ruimtelijke Ordening,

die medio dit jaar van kracht

wordt, stelt een structuurvi-

plicht. De structuurvisie van

Zandvoort heeft onlangs een

behoorlijke tik gekregen toen

gedeputeerd e Ton Hoohmaiie<s

zijn rampzalige plan, om Circuit

Park Zandvoort naarde kop van

Noord Holland te verhuizen,

openbaar maakte. Het over-

grote deel van de Zandvoortse

bevolking en ondernemers die

deel hebben genomen aan

de brainstormavonden van

wethouder Marten Bierman,

hebben geen rekening gehou-

den net de moge une d net

circuit te verhuizen. Er is door

de griffie daarom ruim de tijd

genomen om de koersnotitie

te bespreken.

Eidi

Intentieovereenkomst voor
Zandvoort Noord

De vier partijen die de wijkontwikkeling van Zandvoort Noord

van de grond moeten krijgen, bereiden een intentieovereen-

komst voor. De gemeente Zandvoort, woningbouwvereniging

EMM, de Zaanse Ontwikkelingsmaatschappij en de Proper-

Stork Groep bv komen daarin overeen om, met het startdo-

cument als uitgangspunt, gezamenlijk tot een wijkontwikke-

lingsplan te komen. Tevens willen zij daarmee de haalbaarheid

van het plan vaststellen. Dat meldde afgelopen week het col-

lege aan de raad van Zandvoort.

Reden om voor Zandvoo

Noord een wijkontwikk'

llngsplan op te stellei

gegeven dat in deze wijk d>

I1-:

nt-

vikkel 1 te \ ichtei

zijn die om een integrale of

projectmatige aanpak vragen.

Deze ontwikkelingen kunnen

van grote invloed zijn op de

toekomst van de wijk. In de

overeenkomst zal worden
v ;i

i
"_ |g e : e g d dat de partijen

aanpak, een wij kvisie, waartoe

ook overleg met de bewoners

in Zandvoort Noord wordt ge-

voerd, een nota van uitgangs-

punten, een programma van

eisen en een wijkontwikke-

lingsplan zullen maken.

Bron: www.zandvoort.nl

Volgens mij ...

kan Ik geen pap meer zien of

horen. Ikwas trouwens nooit

een liefhebber van lammetjes

of grlesmeelpap. Ik vond en

vind het nog steeds vies, voor-

klontjes. Natuurlijk heb Ik het

over de PAP (parkeren met

betaalautomaten) van de

nieuwe parkeervlsle. Dood-

moe wordt je van al dat ge-

klets. Want de een weet het

nog beter dan de ander. We
kom

Eigenlijk Is deze parkeere Hen-

de Jaren terug In de Zuldbuurt

ontstaan. Een groepje bewo-

ners wilde In hun buurtje de

auto's voor hun deur kwijt

Logisch maar dat wil In prin-

cipe iedereen. Tot volle tevre-

denhetdvandeze buurtbewo-

ners werd er belanghebbende

parkeren ingevoerd. Maar van

het een kwam het ander. Het

sprookje 'ze parkeerden nog

lang en gelukkig' werd e

nachtmerrie voorde onderr

mers en burgers in de omlig-

gende wijken die uiteindelijk

ook veel geld moesten bi

len.Met al deze centjes wordt

straks het financiële gat ge-

vuld voor de eerste onder-

grondse parkeergarage. Want

oh.watzijnwedaarblijmee!

{enlilk? Niet

tstaivoorde burgers

voorde toerist. Die blijft

ken naareen gratis plekji

Ondertussen wordt de olif

Want op de digitale borden

aan het begin van Zandvoort

staat dat er nog 5200 vrije

parkeerplaatsen zljnl Laten

gaan naar af Geen Pap of Bel

regime meer in de wijken

maar gewoon weer ovei

gratis parkeren! Tot nu t

In mijn straat. Maar de ol

vlek komt als een papbrij

dichter bij. Zal Ik straks toet

PAP, met of zonder klontje-

moeten gaan slikken?!

MeCXerèman



Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de

laatste trends

Zoekt een

MEDEWERKER/
MEDEWERKSTER

BEDIENING

Heb jij het echte horeca
gevoel,ben jij gastvrij en
service gericht wil je
werken in leuk en goed
functionerend team neei

|
dan nu contact met ons op.

per e-mail:
cafeneuf@cafeneuf.nl
of Mevr. M. de Bruyn:

06-26178819

Bloemsierkunst "J. Bluijs"

15 op zoek naar een enthousiaste

Bloem binder/-ster
voor de zaterdagen

Reacties sturen naar:

BloemsierkunsfJ. Bluijs"

Haltestraat 65,2042 LLZandvoort.

Of telefoon 023-5712060

500 EURO BELONING
voor degene die in-

lichtingen heeft over

een inbraak in de nacht

van woensdag 16- op
donderdag 17 januari

bij Yanks Saloon

Tel.: 06 - 22 78 71 38

De krant lezen op internet? Kijk op
www.zandvooTtsecourant.nl

31 Nationale Gedichtendag:

poëzieavond in de biblio-

theek, aanvang 20.00 uur.

Februari

1 The Ultra Low Tide International

Marathon: Marathon over het strand

van Scheveningen naar Zandvoort

enterug (keerpunt Parnassia)

3 Jazz: Mainstream Jazzcombo bij

Take Five, 16.00-1g.00 uur

9 Babbelwagen: Diavoorstelling

over 'De Waterleidingduinen'. In

hotel Faber, aanvang 20.00 uur

17 Classic concerts: Klassiek concert In

Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

23 Dance behind the Beach:

Maandelijks dansfestijn in De

Krocht, aanvang 20.00 uur

Mist u een evenement?

Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse wint reis naar Hongkong
Onze plaatsgenoteLana Lemmens heeft een droomreis naar Hongkong gewonnen. Ter gelege

heid van het 25-jarig bestaan van de franchiseketen Videoland is er onlangs een spectacula

fotowedstrijd gehouden die door de Zandvoortse gewonnen werd. Deze 7-daagse reis is vc

twee personen in een 4-sterren hotel met georganiseerde bezoeken aan culturele plaatsei

Margo Koopman jVi-.icdord Zsr.ihctrU Xos
:
:.i-r Sskkcr {Videoland Nederland) en wil

Inde maand december kregen mee aan. Het bleek een win-

alle klanten van Videoland een nende vondst,

folder in de bus waarin werd

opgeroepen om de bijgevoeg- Vrijdagmiddag nam zij, in de

de poster op een zichtbare Videolandwinkel van fran-

plaats te hangen en er een zo chisenemer en onderneem-

origineel mogelijke foto van ster Marga Koopman aan de

te maken. Lemmens, blijkbaar Louis Davidsstraat, uit handen

niet geheel van artistieke ga- van de bedrijfsadviseur van

ven ontdaan, knipte de poster Videoland Kasper Bakker de

in delen en 'kleedde' zich daar- reischeque in ontvangst. "Toen

ik door Marga gebeld werd

dacht ik in eerste instantie aan

een grap. Ik geloofde er niets

van. Toen ik echter ben gaan

informeren, bleek het toch

echt waar te zijn", zei de blije

Lana. Ze is van plan om haar

reis gedurende de Olympische

spelen in Beijing te boeken en

daar te kijken of ze nog een

trip daar naartoe kan maken.

Zandvoorts jeugdhonk Chili Out

zoekt vrijwilligers

Volgje een sociale opleidingen wil je relevante werkervaring op-

doen? Pluspunt zoekt vrijwilligers voor het jeugdhonk 'Chili out'.

In het nieuwe gebouw in Zand-

v'ooit Moord (Flemingstraat 55) is

een ruimte ingericht voor tieners

en jongeren, Chili Out genaamd.

Hier kunnen zij na schooltijd op

maandag- en dinsdagmiddag van

3 tot 5 uur terecht. Graag wil

Pluspunt in de toekomst het

jeugdhonk ook op andere dagen

en tijden openstellen.

Er is van alles te doen in het

jeugdhonk. Jongeren kunnen er

ir te tnetten, met de Playstation 2

spelen, of op een plasmascherm

telev-sie of n nis kijken. Ook kun-

nen zij andere (gezelschaps)spel-

letjes doen, maar natuurlij-; ock

lekker 'chillen' en kletsen op een

tribune met kussens en zitzakken.

Vind ij het leuk om met deze

doelgroep (leeftijd 10 jaar tot 16

jaar) activiteiten te onderne-

men' Neem dan contact op met

Pluspunt en vraag naar Annet

Bonder, tel. 5740330,

'& Vraag het

gratis boekje

'Meer vogels il

de tuin' aan.

www.vogelbescherming.nl
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Eerste Dance behindthe Beach

Voor de eerste keer was het

afgelopen zaterdag Dance

behind the Beach in De

Krocht. Dit dansfestijn dat ie-

dere maand een avond in het

Zandvoortse 'theatertje' zal

worden georganiseerd, trok

al een redelijk aantal dans-

liefhebbers. Circa honderd

dansfans passeerden de deu-

ren van De Krocht.

Organisa or Ron de Wit deza 1 oude tijden herleve

Winter wasemiet helemaal Veel e ansmuziekuitdejare

tevreden ver maar kon wel '80, n et muziek uit de filr

relativerer "Het is natuurlijk Grease voorop, waarop jong

de eerste keer, dus moeten mens ;n lekker dansten. "Das

mensen h er nog aan wen- doen Ne het voor", aldus Ro

nen.Ookvjas er in café Neuf "men en lekker laten danse

:n dat trok i

andedoelgr.

n Alain Clark

=en groot deel

aepwaarwijop

en boven de 21."

deed zijn com-

Slag als DJ, In

zonder die herri.

discotheek blijkb;

De volgende dansavond van

Music Masters is op 23 febru-

ari aanstaande. De toegang

is gratis!

Han van Leeuwen burgemeester
van Beverwijk

Vorige week donderdag is onze plaatsgenoot Han van Leeu-

wen, tijdens een bijzondere vergadering van de Beverwijkse

gemeenteraad, door Commissaris van de Koningin in Noord

Holland, Harry Borghouts, beëdigd als burgemeester van die

gemeente. Van Leeuwen, die plaatsvervangend burgemeester

van Bennebroek was, is 53 jaar en lid van D'66. De beëdiging

vond snel na de keuze van de Beverwijkse raad plaats.

Van Leeuwen heeft een grote

ervaring als bestuurder, niet al-

leen politiek maar ook in andere

sectoren van de maatschappij.

Zo was hij onder meer voorzit-

tci/diiecteur van de voorloper

van het huidige Pluspunt.AKZA.

Op politiekvlakwas hij zesjaar

fractievoorzitter van D'66 in de

eer aan zichzelf toen hij botste

met OPZ waarvoor hij als wet-

houder in het Zandvoortse col-

lege zitting had. Daarna kon hij

als waarnemend burgemees-

ter aan de slag in Bennebroek,

waar hij aan de discussie

over gemeentelijke herinde-

ling leiding gaf. Hij

Zandvoortse gemeenteraad. In Bennebroek opgevolgd do

05 hield Van Leeuwen de vM. Beens-Jai

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 57327

Terug naar zee

Het was afgelopen zaterd,

middag hondi

vissen uit te laten. Ondanks

belangstellend

eenaantal kindi

om de activiteit 'vissen terug

naar zee' van dichtbij mee
te maken. De drie (te grote)

scharren en een tarbot, die

twee jaar gastvrij onderdak

hebben gekregen in het zee-

aquariumvan het Juttersmu-

ZEE-um, mochten weer vrij

zwemmen. Twee vrijwilligers

van het museum Metende vis-

sen eerst acclimatiseren aan

de temperatuur van het zee-

water, om ze daarna in waad-

pakken met eb vrij te laten.

Uitgezwaaid door de kinde-

ren nam de sterke stroom de

avontuur.

Educatie

De enige school in Zandvoort

voor voortgezet onderwijs,

hetWim Certenbach College,

heeft de vrijwilligers van de

Zandvoortse bunkerploeg uit-

genodigd om aan de leerlingen

van klas 2 uitleg te geven over

de bunkers in de Zandvoortse

duinen, de bijbehorende mu-

nitie en andere attributen

die door de bunkerploeg ge-

vonden zijn. In de aula heeft

de bunkerploeg een fotopre-

sentatie over de geschiedenis

van de 2e WO uitgestald. Het

is de eerste keer dat de bun-

kerploeg de jeugd op deze

aanschouwelijke manier laat

kennis maken met diverse

oorlogsattributen,

Haak in tegen borstkanker

Mevrouw Koper heeft met
de rsdJHCt s contact gezocht

goed doel. namelijk de strijd

tegen borstkanker. Het plan is

om met zoveel mogelijk vrou-

wen die zelf borstkanker heb-

ben of het heb-

ben gehad, ronde

vloerkleden

Records book

museum. Onder grote be-

langstelling hield Cense op

zijn humoristische wijze een

kleine toespraak waarin hij

de 14 kunstenaars van de 25

jarigeschildersclub en archi-

tect Chris Wagenaarcompli-

menteerde met hun werk.

Aan het eind van de speech

liet Cense 'per ongeluk' het

oudste Zandvoortse bord uit

zijn handen vallen. Gelukkig

was het een replica en bleef

de schade beperkt bij het

Zandvoorts meidje

Vrijwilligster en fotografe

van de Babbelwagen, Irma

de Jong, is met haar foto

kom 1. Het e

resultaat woi
gepiesenteerd

de borstkankermaand, okto-

ber 2008. Daarna worden alle

kleden losgeknipt en verkocht.

De opbrengst gaat naar de

stichting tegen borstkanker.

Om deze goede actie te onder-

steunen heeft mevrouw Koper

zich spontaan aangeboden als

verzamelpunt In Zandvoort. U

kunt uw oude T-shirts afleve-

ren bij Jan Steenstraat 16.

Scherven brengen geluk

Met de beroemde woorden

"wie ben ik dat ik dit mag

'storm g november' door

het AD uit duizenden in-

zendingen geselecteerd als

minatie 'Lezersfoto van het

jaar 2007'. Intussen staat ze

inde top 10 en ze vindt dat al

een heie eer. Maar hoe meer

er gestemd wordt hoe ho-

ger Irma op de lijst komt te

staan. Duswilt u mee stem-

AD.nl/miJn2007en klik haar

foto (nummer 21) aan.

Een ogenblikje s.v.p.

Ook de politie Kennemerland

heeft zich bij de landelijke

CAO-acties aangesloten.

Op woensdag 23 januari

werd op de politiebu

net e 1 kiel

jpende de voorzitter

van het Genootschap Oud
Zandvoort, Ger Cense, de ten-

toonstelling 'schilderen bij

Wagenaar' in het Zandvoorts

nere personele bezetting

gewerkt en duurde de actie

in totaal acht uur. Alleen in

geval van nood rukte de po-

litie uit, desondanks was de

veiligheid en de openbare

orde binnen Kennemerland

gewaarborgd en bleef men
onder andere via internet

bereikbaar.

0



[vrijeVrijehuizenmarkt
meer vooi uw huis'.

erstraat 80 Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

WI£ (JW/ Fm irê~
'

n * ^eer verzorgd halfvrijstaand herenhuis uit 1906 met o.a. 3 slaapkar

.
l "KOCHT

I
badkamer, luxe keuken en voor- en besloten achtertuin ophetzuic

>, luxi

Eer. o; zander ï~.\y-'-'J. '-: led.g ge-eü ::vc-t!'i:I ..•: hi.nr. .velke ove;' vee a-.i:h^n t e-.e :;e:a.k be-

schikt;

• Gesitueerd aan het begin van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het "Groene Hart";

• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer-en-suite met openslaande deuren naar de patio/

voortuin, hoge plafonds en fraaie houten vloeren, sep. eetkamer met openslaande deuren naa

de achtertuin, luxe woonkeuken vzv div. inbouwapparatuur;

• 1 e verdieping: 3 slaapkamers, uxe badkamer met o.a. vloerverwarming, ligbad, sep. douche-

ruimte en 2e toilet;

• F- as ar Ot e o de en o'derho. ,
: j iv .- e" dei ij -.e voortuin en a-:' lei tuin. De voort., i" beschikt over

een patio. De besloten achtertuin is op het zuiden gelegen,

• Woonoppervlakte ca. 140 m 3
,
perceel 168 m 3

, inhoud ca. 400 m 3
.

^^S=ï^r
H Vraagprijs:

1 € 269.000,- k.k.

Verzetspleïn 56 Zandvoort

apparten

woonomgeving:

üpeeb Ingedeelde Ilv n :; me: uitzien ovei -ateipa'i

I -rran.i <:r, :en:-.:- ope' -r l

l:l
l ding raar Lxe s='- -

leuker iv7v div nbOLVvaooeraiuir r"et ee:karer

moderne badkamer met douchecabine, wastafel er

iH:!!at:y. ? ülaarkai' er:; i'^l toeoang tot 2e terras;

E-Hr "riïa.^Hi :]a^-n " l::-l;. fap in verbinding me
en il op 'e: :::.: c:i nerü'Hi n.ri 1 1

:

1 .r !: '.-r' ;

De leukste courtage van Nederland *

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per weel

No Cure, No Pay;

ianbod in Zandvoort

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick®vrijehuizenmarkt.n

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Nieuwe uitstraling Cense & Van Lingen

Het gerenommeerde Zandvoortse makelaarskantoor Cense &
Van Lingen heeft haar uitstraling naar buiten danig veranderd.

Het Zandvoortse designbureau Nicole Post Design & Productions

heeft een frisse,jonge en dynamische stijl voor ze ontwikkeld.

In eerste instantie gaat het de

kast in maar later kwam het

toch weer naar boven met
dit als resultaat. Waar je het

ingaat

ichure r keei

Jan van Lingen is blij met de

modernere uitstraling van

zijn makelaarskantoor. "Twee

jaar geleden raakte ik in con-

tact met het designbureau.

Zij hebben naar aanleiding

van de verkoop van hun huis

jaaral in boekvo'm ve'spieid

wordt, en natuurlijk in de ad-

vertentie op de achterkant

van de Zandvoortse Courant.

De brochure wordt wat groter

en geheel in kleur. Huizen ver-

kopen tegenwoordig niet zo

snel dus je moet jezelf goed

presenteren. Dat geven wij

aan onze klanten mee",aldus

Van Lingen die duidelijk fo:s

Maarten Janssen van Nicole

Post Design 8i Productions

heeft bij de verkoop van hun

pand zelf meegemaakt hoe

Cense & Van Lingen werkt:

"Snel, vloeiend, professioneel

Dat zijn de steekwoorden die

nischer.Je weet hoe dat gaat. kantoor.'

ring met het makela

Gestolen circuscaravan snel weer terug

In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 januari is vanuit de

Max Planckstraat een grote caravan gestolen. De aanhangwa-

gen is eigendom van een medewerker van het in onze woon-

plaats gevestigde circus Rigolo van Dick Hoezee.

Na een bericht hierover op straat geparkeerde caravan

RTV Noord Holland her- als de gestolen circuscara-

kende een bewoner van de van. Hij belde het Noord-

Kerkhoflaan in Zwanenburg Hollandse radio- en televi-

maandag een bij hem in de siestation, dat op haar beurt

de politie Kennem
inlichtte. De caravan

de hermandad in be;

Haarlem. Na het onderzoek

wordt de caravan aan de ei-

genaarteruggegeven. De po-

litie hoopt uit het onderzoek

op te kunnen maken wie de

caravan gestolen heeft.

Van Densen en Weppnen Tappers van het Jaar

Janneke van Densen en Henk Weppnen zijn vorige week dins-

dagavond als winnaars van de jaarlijkse biertapwedstrijd bij café Tweede bij de d

Koper uit de bus gekomen. De avond werd, in samenwerking met

de brouwerij, voor de zevende keer georganiseerd door Maaike

Koper en Fred Paap.

n dinsd

erd

n Wijk en derde de

kampioen van twee jaar gele-

den Bonny Koud ijs. De tweede

plaats bij de heren was voor

Peter Loos en Ben Zonneveld

beslag op de derde po-

werd ha;

r bij de r

dievorigjaar nog overtuigend

won. Zij deed wel mee dit jaar

maar werd in de tweede ron-

de uitgeschakeld.

n bedrukte RVS-

den gegraveerd. Namens
de Zandvoortse Courant

mocht Joop van Nes een

ZandvoortPas aan de beide

kampioenen aanbieden.

Kapsalon Henk van der Feer

Na de 'nieuwkomers' van de afgelopen weken vandaag aan-

dacht voor een bedrijf, dat al heel wat jaren in Zandvoort in

actie is. Kapsalon Henk van der Feer uit de Diaconiehuisstraat

viert op 1 oktober van dit jaar het feit dat hij 35 jaar geleden

vanuit Wilnis naar ons dorp kwam.

in hetVan der Feer: "Ik ben 58 jaar

geleden geboren in Steenwijk,

waar mijn vader in een kap-

perszaak werkte. Door ontslag

zijn wij jaren later naar Wilnis

verhuisd waar hij een eigen

zaak begon. Hij heeft zelfs

tot zijn 88ste doorge

l\ .1 opleiding op

een particuliere kappersdag-

school heb ik zeven jaar bij

mijn vader in de zaak gewerkt.

Ook drie van mijn zusters zijn

in dit vak terechtgekomen."

scheren, hoewel ik da,

mee had!" Ook beeldhouwer

Edo van Tetterode behoorde

tot de vaste clientèle. Hiervan

getuigt nog een Loeresbeeld

met de tekst 'Verknipt' en bui-

door de kunstenaar gebeeld-

Wie de zaak binnenkomt,

kijkt zijn ogen uit. Prachtige

n deyo'erjai

neratieconflict; vadei

nog op de oude vert

lan keek. Op e

zijn

hem op een advertentie in

'De Telegraaf', waarin een

kapperszaak in Zandvoort ter

overname werd aangeboden.

Deze bleek van de zeer be-

kende Zandvoorter Wim Kok

te zijn. 1 Oktober 1973 was de

koop gesloten en startte Van

der Feer. In eerste instantie

samen met twee personeels-

muien z in keiijk voorzien

toch van ingelijste prenten, foto's

- ge- en schilderi en en vcora de

lipte vele emaillen borden vallen

iwde op. Deze variëren van recente

nede borden tot hele antieke van

nere Union Briketten en Radion

sren- wasmiddel. "Puur toeval",

gen- aldus de hartelijke coiffeur,

even "ik kreeg er ooit één van een

ader klant en daarna kwamen ook

ndragen." Opvallend is een

el antieke droogkap, die op

zolder van het Zandvoorts

useum stond.

nüen
t uit de

werkte hij daar alleen.

Insepter

roulatie geweest door een

afgeknapte achillespees. Een

pijnlijke blessure, opgelopen

bij zijn hobbytennis. Na een

operatie in de VU, gips en

Al snel bouwde hij een vaste loopgips <or hij gelukkig rond

klantenkring op. Veel klanten de Kerst zijn werk hervatten.

komen hier nog steeds na 34 U kunt dus van dinsdag t/m

jaar. "De oude heer Jongsma zaterdag (bij voorkeur op af-

(vande Renaultgarage) kwam spraak) weer volop bij hem
hier zelfs elke zaterdag tot terecht in de Diaconiestraat

aan zijn dood om zich te laten 24. Tel. 5713874.



Zaterdag a.s.OPEN HUIS Raadhuisplein 10 van 11:00 tot 13:00 uur!

Dit fraaie en royale 3-kamer appartement van maar liefst

130 m 2 biedt u nu de kans te wonen op het gezelligste

punt van Zandvoort. Het ligt op een fantastische locatie

op de ie woonlaag en beschikt over 2 slaapkamers, een

luxe badkamer, een fantastische woonkeuken en een

ruime woon- en eetkamer.

• Zaterdag OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur

• Luxe appartement op een aantrekkelijke locatie;

• Eventueel parkeerplaats te huur;

• Woonoppervlakte ca.i^om 2
.

ze schitterende en bijzonder royale villa met een zonnige tuin op

zuid, is in Park Duijnwijk gelegen. De villa beschikt over een oprit

ir meerdere auto's en een garage. Wat opvalt de royale kamers is het

'else karaktervan deze woning die absoluut van binnen gezien moet

De woning heeft veel

woonkamer, een supe

kamers gelegen en de

op de 2e etage gelege

mfort helema

woonkeuken met openslaand

den. Op de 1e etage zijn 3 eveneens royale slaap-

noderne badkamer. De studio (slaapkamer-4] is

en is een perfecte ruimte! De garage maakt het

• Extra ruim doon
Schitterende villa me

> Totale oppervlakte m
• Maaksneleenafspra

ianb< n de achterzijde

nnlgetuinvanca.ioo
liefst 185 m 2

!;

pittoreske Zuiderstraat is deze goed

rhouden 3-kamer woning met zonnige
Zandvoort voortuin én dakterras op het westen gelegen.

de uitbouw aan de achterzijde beschikt

odige gezelligheid inde wintermaanden.

Geheel voorzien van dubbele beglazing:

Met een voortuin én een dakterras:

Dewoningiszote betrekken:

Woonoppervlakte ca. 70 ma,

Deze zéér goed onderhouden eengezinswoning

is op een steenworp afstand van de duinen én

in een kindvriendelijke omgeving gelegen. De
woning beschikt over 3 slaapkamers en een 4e

slaapkamer op de zolder. De SUPER ligging van

de zonnige achtertuin op het zuiden mét een

achterom zorgt voor vele gezellige barbecues!!

» Door ideale ligging vrij zicht de stra

perceelgrootte 161 m 2
;

Woonoppervlakte: ca. 105 m 2
,

perceelgrootte: 138 m 2
.

Vraagprijs: €149

Een leuk 2 -kam er appartement op de begane
grond met een ruim, zonnig terras op het

zuidwesten Gelegen aan de boulevard met een
puntje zeezicht! Het appartement is bij uitstek

geschikt voor een starter, belegging of een ;e

woningaan zee!

3n- en eetkamer heeft toegang naar

ner 15 v.v. douche en een wastafel. Aan de

Zonnig terras gelegen op het zuidwesten;

LAGE Servicekosten € g4,- p/mnd incl.;

Het geheel verkeert in een zeer goede staat;

Woonoppervlak ca. 35 m 2 excl.

Celegen aan de karakteristieke Hogeweg vindt

u dit herenhuis. Het heeft de beschikking

een royale woonkamer, 3 grote slaapkam

badkamers, een voor- én een zéér grote ,

tuin liefst ca..

nogelijkheden zorgt!

' Een object met mogelijkheder

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven Timo Creeven
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Dorpsgenoten
door Nel Kerkmai

Marcel Meijer

Als kersverse 'Zandvoorter van het jaar 2007' moet je natuur- Woste'd'inker waso^ge^ever

lijk ook als dorpsgenoot in het zonnetje gezet worden. Alhoe-

wel Marcel een bekend personage in het Zandvoortse is, ben

ik nieuwsgierig naar zijn verleden, heden en toekomst.

en de mensen in die tijd min-

derte besteden hadden, liep

de nering van Marcel goed.

Vooral omdat hij zich zeer

sociaal naar zijn klanten op-

Een dag na zijn eervolle stelde. "Wie het breed heeft

titel zit ik in zijn ge- ^^k betaald meer dan iemand bij

ze 1 1 i
ge huiskamer, ^^^Ê wie niet het geval is", was zijn

waar duidelijk ^^k stelling. Na 20 jaar besloot

te zien is waar ^^Ê k Marcel het huurcontract

zijn hart naar ^H ^k niet meer te verlengen

eSfnlar /fl
^JB ^k omdat het,door herin-

^^k richting en parkeeioe-

zijn drie kin- ^H ^B leid. voor de onderne-

deren en 1 ^& JÊÊlM*t 1 1 mers in de Kerkstraat

^H ^^_ v^jBS^H 1 steeds moeilijker

^H ^k A ,,^^rTjH ^^m werd om hun brood

(vierde op M ^m te verdienen. Het was
komst), daar- ^^H W een moeilijke beslis-

na volgt zijn ^H
voorliefdevoor ^H
oud Zandvoort. ^^H ^^T

¥ sing om op 54 jarige

leeftijd de knop resoluut

om te draaien. Marcel be-

Maar laten we de ^^B sloot om zich om te scholen

steun en toeverlaat tot taxichauffeur, omdat hij

van Marcel, zijn vrouw
Marcel Meijer

niet zonder het contact met
Helen, niet vergeten. Zij hoort zi n medemens kon. Hij vindt

zijn deeen aan en kijkt niet

meer verbaast op bij zijn vele neur' bij hotel van Houten,

het altijd fijn om tijdens de

rit lekker met iedereen te pra-

plannen die spontaan bij hoek Zeestraat. Ik heb geen ten over diverse onderwer-

hem naar boven borrelen idee wat dat woord betekent. pen. Aan iedereen schenkt

Na uitleg van Marcel weet ik hij aandacht en niets is hem
Jeugdherinneringen

Hoewel onze dorpsgenoot
nu dat een trappeneur ie-

mand is die de maaltijden

tevee .want hij is en blijft een

sociale werker zowel binnen

in Haarlem is geboren en tot vla een trap naar de eetzaal als buiten zijn werkuren.

zijn negende jaar daar heeft brengt. Weer wat geleerd!

gewoond, is hij van moeders- Toekomst

kant (Kerkman) in hart en nie-

ren een echte Zandvoorter. Na
Waterloopleintje

Van de Ka rel Doormanschool

Niet meer uit zijn leven weg
te denken isde'Babbelwagen',

de oorlog verhuisde het ge-

zin Meijer naar de Zeestraat

ging Marcel naar de Wim
Gertenbach Mavo en volg-

waar Marcel's passie voor

Zandvoort sterk naar voren

nr. 37, waar vader Meijer als de daarna een opleiding komt. Als initiatiefnemer

vertegenwoordiger onder als vertegenwoordiger. Na van de Babbelwagen (sa-

meer de eerste Velo was- zijn diensttijd bij de marine men met zijn vriend Peter

machine in zijn winkel in de pakte hij de draad als verte- Paap die door een ongeluk

Zeestraat verkocht. De jeugd genwoordiger op en runde. op te jonge leeftijd is overle-

van Marcel is zo te horen een na het faillissement van zijn den) ziet Marcel de toekomst

fijne periode. Lekker op het baas, zelfstandig de speel- voor de Babbelwagen zon-

strand een maaltje garnalen

vangen, kolen zoeken voorde

goedzaak Mercados in de

Haltestraat, waar ook feest-

nig in. Tijdens ons gesprek

komen heel veel leuke plan-

kolen kachel en varen met zijn artikelen verkocht werden. nen naar voren maar helaas

kano. Opi3Jarige leeftijd had

hij, met vrienden, zijn eigen

Na de opkomst van com-
puterspellen, Play Mobil en

is de pagina te klein en het

enthousiasme van Marcel te

landje in het circuit. Omdat andere dure merkartikelen groot. In zijn motivatie voor

de paarden van 'ome Leen' kwam de klad in zijn bedrijf. 'Zandvoorter van jaar 2007'

Driehuizen ook op het circuit- Marcel stopte ermee en staat deze slotzin 'Marcel is

terrein stonden (die gebruikt huurde eind 1983 een pand een man met kennis, betrok-

werden voor de ijskar) hielp in de Bakkerstraat en begon kenheid en passie om het

mee met de ijsverkoopop het

strand. Ook was hij 'trappe-

'het Waterloopleintje', eer

zaak in tweedehands spul-

len. Omdat de veiling var

'Zandvoortse' van vroeger en

nu te laten leven'. Inderdaad,

dat is Marcel ten voeten uit.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Januari alweer bijna recordzacht

Het was niet alleen overdag boterzacht de afgelopen tijd

met temperaturen die opliepen naar 12-13 graden in een

deel van Nederland. Vooral de nachten waren uitzonder-

lijk mild met 10-11 graden, ook in Zandvoort. Er viel veel

water met juist ten zuidoosten van onze regionen zo'n

Hoofddorp). Dat was dus

dei

millimeter regen (om

laandsom tot gistere

Inmiddels is deze maand ge-

arriveerd bij de allerzachtste

honderd jaar en met nog

een notering bij de warmste

drie louwmaanden moge-

lijk kunnen zijn. Zeer uniek

is deze januarimildheid niet

en die is zeker niet volledig

toete schrijven aan het war-

mer wordende klimaat. In

de afgelopen vier decennia

leverde de louwmaand ook

wel eens zeer zachte tijdvak-

ken op, zoals in 1975, 1983

en In 1993, toen het op een

avond bijna 15 graden werd

in de Randstad,

Dinsdag hadden we dan ge-

lukkig een droge en kalme

dag voor de verandering met

eindelijk weer eens wat zon.

Woensdag hielden we het al

niet meer droog, maar het

was geen rotslechte dag al

met al.

Deze donderdag geeft een

slepend koufront toch weer

wat druilerigheid in de

Zandvoortse contreien, maar

veel millimeters zijn het niet.

Ook vrijdag zal niet helemaal

regenloos verlopen, maar het

grootste dagdeel lijkt toch

wel droogte zullen zijn.

Een bijzonder krachtig hoge-

drukgebied richting Frankrijk

zal het tweede weekdeel de

weerkundige aandachttrek-

kerzijn. Rond het aanstaan-

de weekeinde wordt er een

ongehoord hoge luchtdruk

van mogelijk 1047 millibar

verwacht boven Bretagne.

Bij ons in de Lage Landen

geeft dit niet direct droge

garanties, want storingen

kunnen aan de noordzijde

van genoemd hogedrukge-

bied toch nog doordringen

keiijk. Richting en i

weekeinde gaan de

tendeels uit.

het

Bij een aanlandige, met de

wijzers van de klok mee-

draaiende (stevige) wind

wordt aanhoudend mari-

tieme - en dus zachte lucht

aangevoerd. In het tempe-

ratuurbeleid verandert dus

hoegenaamd niets tot en

met het komende week-

wegend droge dagdelen

zullen natuurlijk positief

worden gewaardeerd.

Rond de maandwisseling

lijkt het te zullen afkoelen

bij een meer noordweste-

lijke wind en een winterse

bui.

sry* i*H^ £ty* i^o»

Temperatuur

Max 10

Min 7

Zon 15%

Neerslag 75%

Wind ZW.4-

7 6

35% 30%

30% 20%



Krant niet ontvanaen?
BZandvoortse

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

DORSMAN
ASSURAfjnËN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Café Oomstee

Ouderwets
gezellig

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

Van der Valk c ,

owartNotarissen
Kostverloren straat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Iets te

(ver)kopen?

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina iS)

G H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GS Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
r>% Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

^Cwekerij

<p. van 3£U*iï

U ziet het goed
wij zijn weer open!

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93
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Alain Clark speelt thuiswedstrijd in café Neuf

Hij is 28 jaar en naast zanger is hij ook songsch rijver en producer. Alain Clark is het helemaal aan

het maken, de laatste paar maanden kan je niet meer om hem heen. In elk televisieprogramma, op

elk radiostation. En alleen maar lovende reacties. Na afloop van het 'mini-concert' dat hij afgelopen

zaterdag gaf in café Neuf, sprak ik met hem.

ttphün,

Pas geleden won hij de

Originele Rembrandt voor

zijn album 'Live It Out' en de

Mega Award voor beste ar-

tiest 2007. Zijn uitgebrachte

singles 'This Ain't Gonna
Work' en 'Father and Friend'

(samen met zijn vader Dane

Clark) zijn allebei hoog in de

hitlijsten terecht gekomen.

Vroeger trad zijn vader vaak

op tijdens de Jazzfestivals in

Zandvoort met zijn band. Zo

vader, zo zoon. Want wat een

mooi diepe soulstem heeft

Dane Clark!

Thuiswedstrijd

Eenjaar of vijf geleden is Alain

begonnen met dagelijks mu-

ziek ma ken, toen werd muziek

zijn fulltime baan. Ook rond

die tijd is hij uit Zandvoort

vertrokken, nu woont hij in

Amsterdam. "Maar optreden

in Zandvoort voelt als een

thuiswedstrijd. De helft van

alle gezichten die ik vanavond

heb gezien, zijn voor mij be-

kenden", vertelt Alain na zijn

swingende optreden. De
soulzanger was zelf ook erg

tevreden over zijn optreden

in Café Neuf: "Ik vond het een

bijzonder leuk feestje. Er hing

een hele warme sfeer. Voor die

warme sfeer moet ik in andere

zalen veel harder werken
"

Basketballen

nog wel in Zandvoort, van-

daar dat hij nog geregeld hier

te vinden is. "En ik ben gek

op het strand", aldus Alain.

Daarnaast basketbalde hij

tot voor kort nog bij The Lions.

Daar moest hij mee stoppen

Brainstormsessie Week van de Zee
De eerste brainstormsessie om te komen tot een aansprekend

programma voor de Week van de Zee 2008, is op donderdag 11

februari aanstaande. Er zijn al wat reacties binnen, onder an-

dere de tewaterlating van het landingsvaartuig van Viktor Bol,

een nieuwe spetterende Slag der Zeven Heuvelen en tal van

niet met name genoemde kleine en grotere evenementen die

mogelijk zouden zijn.

andvc

Hilly Jansen namens de ge- is uw
meente en coördinator Ben h.janse

Zonneveld nodigen een ie- harte

der die ideeën heeft uit om begint

aanwezig te zijn. Als u on- comm
verhoopt niet daar kunt zijn, raadhu

omdat hij toen al vaak niet

mee kon spelen met de wed-

strijden, vanwege de muziek.

"Ik vind het wel jammer dat

ik moest stoppen met spelen

Ik hoop dat ik in detoekomst

meteen clubje vrienden weer

iïkksi' ka 11 ü.ïd!'. basketballen",

zegt Alain

Zuinig op zijn stem

Is het niet vreemd om in een

café op te treden in het dorp

wat eigenlijk je thuisbasis is.'

Dat al die mensen nu ineens

speciaal voor Alain Clark ko-

men? "Ik geniet er wel van,

zoals ik al zei voelt het echt

als een thuiswedstrijd. Na het

optreden zou ik het liefst met

iedereen, alle bekenden, even

willen praten. Maar helaas

gaat dat niet. Ik moet mijn

stem rustig houden na het

zingen. Ik gebruik mijn stem

iedere dag, in de studio of

ti|;e"s optredens. Het is niet

goed voorje stem om boven de

muziek uitte moeten schreeu-

wen om elkaarte kunnen ver-

staan." Een goede Zandvoortse

vriend van Alain, zijn "brot her",

zoals hij zelf zegt, gaat na het

optreden met hem mee. "Ook

al heb je nu veel meer 'vrien-

den'en een grotere kennissen-

kring dan vroeger, je vrienden

van vroeger blijven je beste

vrienden. Zij zorgen dat ik met

bei; e benen 20 de grond b i|f

staan", zegt Alain lachend.

Sprei/k van de week:

volgt bntim er zelf ee

ir Grand Café Dan:

Jjl]

Indrukwekkend pianospel Smirnov

In de niet echt goed bezette Protestantse kerk hebben diegenen

die wel gekomen waren enorm kunnen genieten van het sublie-

me pianospel van de jonge Witrus Sergey Smirnov. Sinds sep-

tember 2003 studeert hij bij Naum Grubert aan het Koninklijk

Conservatorium in Den Haag en hij is nu woonachtig in Heem-

stede. Superlatieven komen tekort om het talent van de jonge,

in 1980 in Minsk geboren kunstenaar, te beschrijven.

Vol passie, een zeer krachtige

aanslag, waarbij ook de lichtste

klanken achter in de kerkte horen

waren, snelle toets behandel ing

vol overgave, in totale concen-

tratiegeheel in zijn spel gekeerd;

het slaat allemaal op deze kun-

stenaar. Wat misschien nog liet

opvallendst was: alle stukken

werden zonder bladmuziek en

met gesloten ogen gespeeld! Dat

is Smirnov!

Het concert startte met de uit

vier delen bestaande sonate

D-dur, op. 53 van Franz Schubert,

in de zomer van 1825 in Oostenrijk

gecomponeerd. Het Allegro was

vrolijk en krachtig, gevolgd door

een in begin ingetogen en daar-

na sterker Con Moto. Het Scherzo

was zo levendig en sprankelend,

dat associaties met 'huppelen

in de Alpenweide' automatisch

naar boven kwamen. Het slotstuk

'Rondo' riep de gedachte aan zo-

merse tuinfeesten op.

Na de pauze werden de eerste

vier stukken van Tchaikovsky's 5

Morceau (1840-1893) uitgevoerd.

Romantische, Russische muziek,

afwisselend van stemmig tot

uitbundig en dan weer meesle-

pend. Van deeveneens Russische

componist, Skrjabin, op 20-jarige

leeftijd (1892) gecomponeerd,

volgden vier sonates (nr. 1 op.6),

waarvan met name het Al eg'o

con fuoco en Presto het publiek

koude rillingen bezorgden door

zowel de kracht als de parelende

klanken.Smirnovkwamernaeen

overweldigend applaus dan ook

niet zonder extra toegift vanaf

Deze jonge kunstenaar is een

groot talent met een even grote

toekomst voor zich.

Tijdens het concert werd een

audiotest gedaan om na te gaan

of er in de kerk nog ondersteu-

nende geluidsapparatuur nodig

is. De vleugel, waarop gespeeld

werd, is in 2002 door de stich-

ting Zandkorrels aangeschaft en

daarna aan de stichting Classic

Co''cet; gescnonken. Voor elke

voorstelling wordt het instru-

ment gestemd en één keer per

jaar volgt technisch onderhoud.

Met het optreden van Sm:

heeft Classic Concerts een gf

dige start gemaakt in het nie

jaar.hetgeenveel belooft vo

nog volgende maanden. De eerst-

komende uitvoering isop zondag-

middag 17 februari, aanvang 15.0c

uur. De Haarlem Voices onder lei-

dingvan Sarah Barrett geven dar

eei koerconcert

de

w£>



Voor alle ZandvoortPashouders

Hele MAAND JANUARI.

BOTERMALSE HERTENBIEFSTUK

100 GRAM £>£ï£-€ 2,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alléén voor Zanduoórl Pas-houilurs.

Vraag raar da voorwaarden.

Grote Krodil 21 -023-5712560
zE.ndvoort@zonvaart. nl

^toerkoop.nl ss

De nieuwe
5/o en Riverdale

collecties zijn binnen!

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Ar 10% Korting op
een massage
Kijk op www.newwavei.ni

"3-57'3'S5°f InfoOnetf
1 ''• ~m m

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

'oorletter(s)Achternaam +

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5.00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

gestelde ZandvoortPas

i met een welkomstkado,

'gelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK Met deaangehechtetegoedbon vooreen

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Voor ZandvoortPashouders
Een fles huiswijn voor € 12,50 (i.p.v. € 14,50)

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Pindarotsjes
Melk, wil of puur
van €2,00
per 100 gram

voor€ 1,75

ZandvoortPas

10%'0 korting

op

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op eer CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken

Ai*5 Ml KleinMMMHltgattHa

Alweer 'n

heel sterk
•fk «k *% !% JAMMUU<

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

6 witte
bollen

normaal 2.30, nu slechts

3rs»^

: .i:i.."l ;;'i!i'| "1"
'.'Il nu'l K"'.ii i<| ii>M''i.i i

.;:

.:lliTli ilio ..''''^.|llr.| :: Allr.l .

RairJriiiBplein 1, Telefoon: 02] -57 12 B65



de aanbiedingen van deze week ^ ^andvo'

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Pakvsldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel 023-57125 54

'W
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *

l'.;!-iv Zandvoori Giott Krocht 28

20Ï2LX Zandvoort 02 j-" 1Ï.U5

*$>ï
Koene Cleaning ServicQ KCS

j

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

I

www.koenecleaning.nl 06-14 32 44 44

1

tutOiJKriHl

DUET

Gratis proefles

1 proefles Kundalini Yoga

.

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

Mode en trends:

Top 3!

Gebraden gehakt +
Rauwe ham +

Wijncervelaat

VREEBURG&Zn € 3 '25

at5fl-T.023-5712(51

ï«

sea optiek:

10% KORTING OP
COMPUTERBRIL!

Haltestraat 5,
T 57 12174, vrijdag koopavond

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

NIEUWE COLLECTIES ZIJN WEER BINNEN!
O.A. IKKS-CKS - PROTEST BADCOED.

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5 %)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

I

Wonen en onderhoud:i



ZandvoortPas 2008?

Vraag nu uw nieuwe pas aajL
en profiteer weer een jaar lang van vele aanbiedingen

Auto huren?

* Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

vww.multirent.nl

0900 - multirent

'™v.E^ MmïMi

"Aan het werk als meteropnemer'

Serieuze parttime baan =

•/
voor de periode mei-september

gemiddeld 15 a 20 uur per week

Iets te (ver)kopen? i/L Plaats een Zandkorrel (zie pagina 18)

ZJ^enamju ^inally
. > n t . * « r 1 litestyle program

Primeur in Kennemerlandü!

Ook nog niet van
dat laatste december-onsje af?

Wij hebben de oplossing!

t> Finally »•

/ Gegarandeerd resultaat.

/ Intensieve begeleiding.

/ Educatief karakter.

• Zelf beslissingen maken
adhv gezonde voeding.

• ALTIJD programma's op maat!
/ GEEN JOJO-EFFECT!

Meer weten?

Tel: 023-57 158 29

A.J. van der M00 lenstraat 47

2041 NC Zandvoort

-•>•-•

-f
"* •"•

,

1 Printing People Group
™ rin ti\ r»\ fi\ /i\ /i\ 1™

NIEUWJAARSAANBIEDING!

voor alle Zandvoortse ondernemers

10% nieuwjaarskorting!

ps. ook als u als zandvoorter uw
bedrijf buiten Zandvoort heeft.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

om uw druk- en printwerk door

te lichten!

(actie geldig l/m 11 jaruiaii ,'.i;.i;!.i

Printing People Group - Kleine 'Krocht 1 • 2042 IN Zandvoort

Tel- 023-863ÏÏ55 • landvoor!^' printinEpeople.nl

www.printingpeople.nl
ledere dag geopend 1
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Het belooft een gezellig jaar te worden
Welke Zandvoortse verenigingen vieren in 2008 hun Jubileum

De Babbelwagen: 10 jaar

Eind igg8 is, naar aar lening var bet opzetten

eventueel documentatiecentrum in het voo

Cultureel Centrum, de Babbelwagen geboren.

Meijer had al veel foto's en ander materiaal over de

gesch edenis van oud Zandvoort verzameld. Na het af-

blazen van de filmzaal annex documentatiecentrum,

besloot hij met medewerking van Peter Paap zelf iets

te organiseren. Onder de naam 'Babbeiwager'lbedach:

door Wouter Keur) was de eerste stap voor een vereni-

g rig gezet. Ek jaai organ seer: iViarce ..samen met een

actieve vriendengroep, minimaal 8 informatieveen ge-

zellige Zandvoortse avonden die altijd goed gevuld zijn

met Zandvoorts publiek. Dit jaar viert de Babbelwagen

z p 10 arig bestaan. Marcel is al druk bezig, in samen-

werking met andere verengingen, om een gezellige dag

te organiseren.

Zandvoortse Golfclub Sonderland: 20 jaar

In mei 1988 werd vanuit de Zandvoortsche Hockeyclub

op Duintjesveld een afdeling onder de naam ZHC-Golf

gestart. Deze afdeling was vanaf het begin op financieel

en administratiefgebied geheel zelfstandig. In 1995 wa-

ren de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord dat

degolfafdeling niet meer op de 2 grasvelden mocht gol-
:

en en geen gebruik m eer m och maken van het club-

huis. De golfers

-"~"N>
op eigen benen te

ïïÊL
gaan staan. Men
kreeg onderdak in

het clubhuis van

de handbalver-

«
eniging, speelde

Zandvoort '75 en

regelmatig op die

van Zandvoort-

werd er een prijs-

1ere -naam Met grotevraag uitgeschreven vc

meerderheidwerddeo iginelena ii'5o''derland'geko-

zen. Immers de club had wel lede maar men beschikte

niet over eigen velden 08 is de Zandvoortse

Golfclub Sonderland t en relatie f kleine, gemêleerde

club van golfvaardige

die het leuk vinden on

de regio Zandvoort,

si gszell 'j "•et ekaarte golfe^ c ide negen-holes golf-

jaan van Open Golf Zandvoort.

Folklore vereniging deWurf: 60 jaar

Op 1 februari 1948 is de buurtvereniging 'de Wurf' op-

gericht, waarvan de leden woonachtig waren in de

<erkst'jat e 1 ' ot geving. Denaam 'de Wurf' is ontleend

aar de scheepswerf waar de bomschuiten vroeger wer-

den gebouwd. In maart 1961 werd de Wurfomgedoopt

van buurtvereniging naar een enthousiaste folklore-

vereniging. De Wurf brengt (sinds 1959) jaarli ks een

toneelstuk op de planken met altijd bal na. Vanaf 1959

schreef mevrouw E. (Bets) Bakels vele sketches waarin

ze liet zien hoe de Zandvoortse gezinnen in goede en

slechte tijden leefden. De toneelstukken, vaak met

een lach en een traan, werden in de latere jaren door

Schuiten geschreven.

Ookde heerJ.A. Steen

(vcorz tter ig6g) heeft

stukken op zijn naam
staan. De leden van

de Wurf houden het

Zandvoortse dialect

in ere en presenteren

een uitgebreide kle-

dhgscicuw. In de 60

jaar is
=clklore vereni-

ging de Wurf zowel

Zandvoort nog steeds

ToneelverenigingWïm Hildering: 60 jaar

Nadat ca 8 december 1948 door de Zandvoortse to-

neelverenigingen 'Ons Toneel' en 'De Schakel' het to-

ieekt.ll. 'Zeemansvrouwen' werd opgevoerd, beviel de

samenwerking zo goed dat men besloot om een fusie

aan te gaan.Tijdens de algemene ledenvergadering van

woensdag 29 december 1948 werd de fusie een feit.

De nieuwe vereniging kreeg de naam 'Wim Hildering',

waarmee men op deze wijze eer bracht aan de over-

leden voorzitter van 'De Schakel'. Het eerste toneel-

zijn een onderg'C-nd voor hs: baant ra eet. Op 7 augus-

tus 1948 wordt de eerste race door de Britisch Rac ng

Drivers Club (BRDC) op het circuit georganiseerd en

Prins Bira van Siam won die race. In dejaren vijftig pak-

:en do 1 kei e wc: ken z ch samen Het circuit werd met

sluiting bedreigd en er kwam in 1954 een onderzoek

naar een circuit bij Arnhem en Oisterwijk. Zelfs de ge-

leenteiaad van Zan;voü'tsp'a< zich in 1970 in principe

uit voor opheffing. Na roerige tijden en vele protesten

van duizenden raceliefhebbers in en buiten Zandvoort,

werd in ig7jeen 15-jarig huurcontract met de gemeente

afgesleten Ds gssch edenis -Herhaalt zich, want gede-

3jtee'ds~on Hooijmaijersvan provincie Noord Holland

'ss": aange-icne ge dat sr in 2008 senorderzoek kemt

om het circuit te verplaatsen naar Den Helder. Als de

plannen van de Provincie doorgaan heeft Zandvoort

hoogstwaarschijnlijk over 6 tot 8 jaar geen circuit meer.

(bron: 100 jaar autosport, 50 jaar circuit Zandvoort)

Ondernemers Vereniging Zandvoort: 100 jaar

Inde periode vanaf 1908 waren er twee ondernemers-

ve-e-iig igen in Zandvoort De R K 'V'. ddensta^ds

vereen iging 'de Hanze' en 'de Zandvoortsche Handels-

vereniging' (ZHV). De ZHV is 1 mei 1908 opgericht.

In de jaren 60/70 kwam de fusie tot stand tussen de

Hanze en ZHV en de ondernemers gingen onder de

naam 'Federatie Handelsvereniging Hanze Zandvoort'

ssisgsz nd verder. Pas in 1986 werd de huidige naam
'Ondernemersvereniging Zaïdvcort' :OVZ) toegepast

omdat deze de ladi : bets dekte. In 1988 besloten 33

van de 260 leden de Sinterklaas- en Kerstac: eteschrap-

pen. Deze actie is nu weer terug, net zoals de kerste-

st„k dat vve'd oc.gevcer; cider ds n euwe naam was

'Zeemansvrouwen', onder regie van de heer Van Mourik

.1 1 Haarlem. Tweemaal per jaar wordt er op twee avon-

den, die goed bezocht worden, een toneeluitvoering

gegeven. De vereniging is na 60 jaar nog zeer actief

en heeft ook een jeugdtoneelgroep. De toekomst van

Toneelvereniging Wim Hildering ziet er veelbelovend

uit. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Circuit Park Zandvoort: 60 jaar

Burgemeester H. van Alphen was, gesteund door de

KNAC.de grote stimulator van de tcts:andkc--i ng van

het permanente circuit in Zandvoort. Het succes van

de autoraces in ig^g gaven hem de overtuiging dat

een permanent autoracecircuit in 'zijn' badplaats een

enorme attractie en bovendien een geweldige economi-

sche betel-e-" 1; zcuz
|

In K;48 vorm: het puinove.'scrct

van de vele huizen en hotels die in de oorlog gesloopt

talagewedstrijd uit 1969. Henk Oonk organiseerde

csst jds ds aarm arkten, de huidige organisator Ferry

Verbruggen heeft nu zijn schouders onder de succes-

volle jaarmarkten gezet. Maar ondanks diverse veran-

deringen isdedeslsts I •gvandeioo-jarigevereniging

iog alti d hetzelfde gebleven: 'het behartigen van de

belangen van de in Zandvoort gevestigde ondernemers

en haar leden in het bijzonder'. He: ïoo-jar ge asstaan

van OVZ zal zeer zeker niet ongemerkt voorbij gaan.



pluspunt

w*'i»"»;;>'

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204 1 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

infoQ pi uspuntzandvoort.nl

THE UNDERGROUND DANCE AVOND
VOORTIENERS!!

om lekker te dansen en nieuwe mensen te ont-

:ten> Een je tussen de 12 en 15 jaar en heb |e zin

en feestje? Kom dan zaterdag 16 februari naar The

Underground Dance Avond!!! Aanvang: 20.00 - einde

23.00 uur Entree: 2 euro Plaats:Theaterzaal Pluspunt

Noord ( Flemingstraat 5 5) Meld je aan op: http://

goesunderground.hvves.nl/ en ontvang een gratis

consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook open

i je vragen mail naar frizzz@live.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN JEUGDHONK
CHILL OUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit

groep 7 en 8 van het basis onderwijs.Vanaf januari

is de Chili Out open op dinsdag en woensdag van

I 5.00- 1 7.00 uur en kunnen de tieners op de plavsta-

tion. lekker hangen op de bank. gebruik maken van

een drietal pc's met internet, een spelletje spelen en

kunnen iets te drinken halen. In de toekomst gaat het

jeugdhonk ook diverse activiteiten (in samenwerking

de tieners) aanbieden en is er de mogelijkheid om
huiswerkbegeleiding te krijgen.

KINDERDISCOTHE SWING
Vrijdag 25 januari is er weer een dance avond voor

leren van 7 t/m I I jaar bij Pluspunt.

Van I 9.00 tot 2 1 .00 uur wordt het een zoals gewoon-

iveer een leuk feestje. De entree is I euro

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Ilke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt

:en Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegen-

ïeid om vrij te dansen en het geleerde in de praktijk

:e brengen. De avond is van 20.00- 24.00 Deur open

19.30 Entreekosten danscafé: € 5.00 p.p.Voor het

danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

OUDERENADVISEUR
ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER
AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur terecht: (tel:

5719393)

PEUTERS IN BEWEGING
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen. Tij-

s deze cursus krijgt de ouder en het kind volop de

gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verkennen. Er

wordt met verschillende soorten speelgoed en muziek

gewerkt, waardoor kinderen hun motorische, sociale

smoüonele vaardigheden ontwikkelen en de band

en (groot)ouder (klein)kind wordt versterkt. Een

leuke veelzijdige cursus van 8 lessen waarin je nieuwe

ideeën opdoet om ook gezellig samen met je (klein)

kind te spelen. Een cursus voor (groot)ouders samen

;t hun peuter Data - 04-02-2008 t/m 3 1-03-2008

Dag- Maandag Tijd stip - 10:00 tot I 1:00 uur.

Periode -Wekelijks Locatie - Pluspunt Noord

Kosten - € 50.00

RADIO + TV fSÊ
-= N

lts
<H>

Donderdag

"™ <H)

20:00 Colden ZFM (H)

2200 In Zandvoortse Zaken 1700 Eurobreakdown

19:00 Mei) op Zaterdag

Woensdag 21:00 Groove Empire

o3:oo Vrijdagavond Café (H) 23:00 NightWalk

20:00 ZFMKIassiek (H) 24 uur per óog on ai,'

2200 Veenendaal in Zicht 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTVN-H
RADI0+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provlni

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officlt

ram pen zen der van de provincie. Frequentie: FM B7.9 (ethi

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.

Win

Atonement
ir Golden Globe beste drama

sze film is gebaseerd

3 het beroemde boek

('Boetekleed') van lan

McEwan. Het verhaal

aegint in de Engelse

mmervan 1955, op de

warmste dag van het

aar. Tijdens de nade-

de tweede wereld-

log leiden Brlony

bevoorrecht luxe leve

tje in hun gigantiscl

Victoriaans-Gothiscr

landhuis Terwijl de fa- zoo

lie bijeenkomt, zorgt ster en minnaar

combinatie van druk- haar zusje Cecelia,

kende hitte en lang een misdrijf dat hij n

onderdrukte emoties begaan heeft.

die op uitbarsten staan Deze beschuldiging

voor een onheilspellend nielt de prille liefde

gevoel van dreiging

gevaar. Brlony, een ;

komend schrijfste;

een aantal catastrofale

misverstanden beschul-

digt ze RobbieTurner.de

zoon van de huishoud-

ati-

met e

'endige verbeelding. Na

Robbie en Cei

verandert op d

sche wijze voorgoed d.

levensloop van alle be

Filmprogramma
24 t/m 30 januari



fa the Pwstuve

Juliette

Kras

Zandvoortse Courant nua

en blijft altijd gokken.

als hij op de baan staat."

Op de vraag of zij zelf ook

geld op een paard zou zet-

intwoordt ze: "Ik ben abso-

24 JANUARI 2008

a elk weekend Is de 17-jarige Juliette Kras bij de privè-stal-

len in Zandvoort Noord te vinden. Hier verzorgt en traint ze

de paarden van Joop van Dam en Jaap Kroon. Deze paarden

zijn geen dressuurpaarden, maar dravers: hele sterke, snelle

paarden dus!

Juliette begon op haarvljfde met basis van het dressuurrljden.

paardrijden bij Manege Rückert. "Dressuurrljden is mooi, elegant

"Eigenlijk is dat te jong, maar rijden", legt Juliette mij uit, "kijk

leeftijd mocht Ik gelukkig al be-

ginnen Vanaf de eerste dag bij Dravers

Rückert was Ik meteen verliefd Op haar elfde wilde Juliette iets

op paarden!"vertelt ze enthou- anders dan dressuur. Daarom

siast. Bij Rückert leerde ze de stapte ze over naar een andere

rijden, oftewel gewonnen!" Naast de spanning

het rijden op geeft mooi, elegant rijden, haar

legt wederom band die ze inmiddels met de

uit: "Een draver dravers heeft opgebouwd.

Is een paard dat

gefokt is om zijn

snelheid en hardheid. In rendraf Momenteel zit Juliette nog op

kunnen ze wel 50 kilometer per het Erasmus College In Haarlem.

uur! Iktraln de dravers persoon- Halverwege het Jaar hoopt ze

lijk. Mijn doel is om ze zo goed haar vmbo-dlploma binnen te

te maken, dat ze uiteindelijk halen. Hoewel ze In de toekomst

de baan op kunnen. Om dat te het liefst Iets met paarden zou

e blj-

jrbeeldo :cht t. open e

rant dat I:

gaan doen, heeft a

ten van dit plan af te zien. "He:

werk in de paardenwereld k

toch best beperkt. Mijn plan J;

deren. Met flexibele tijden houd

Spanning Ik dan hopelijk genoeg tijd over

WatJullettezoleukvindtaande voor mijn allergrootste hobby en

drafwereld Is de spanning. "Het llefdel", aldus Juliette tot slot.

S~~

Heb je ff...

~>

...voor Manonvan der Storm,

18 jaar
Waar kennen we jou van?

"Misschien van het NI I
lloteles. ook wel wekend als het NM

Zandvoort. I< '.vork ?&&" als gastvrouw \' het restaura-t

en in»\ de bar. Pe -crecs is oen rt-,001 vak, k vind het leuk

om het de mensen naar hun zin te maken. Geen ei< daq

is -levzelfde. Cr gebe_.rt alti d va-" alles, '-'e-der kan ik het

goed vinden met -ijn oollega's, dat -aafct het werk nog

Wat doe je verder in het dagelijkse leven?

"II Li c- ' '•'.: dag on 11 'Je .:'."! n -r. h-.r. e! on daarnaast

c'-'j '< rog *', ;vv.<;,.rtiont -.w 0.;."
1

-1 -
-; . II :'.-.: -U I -'t:.. • ; v:n;

vrije tijd over. Maar ik ben gok op -.mikele-": schoenen, tas-

sen e-' kleding. 6or;s .irvi < hot -..e iaiiu-e' dat ik r;;ijn

vrienden niet meer zo vaak zie. Ik moet nu hard -.verken.

café te beginnen."

Waar kunnen we jou

nog meer tegenkomen

"Als il li vga vind -el.

n of

^

I Know Where It's @
Zat. 26 januari:

"Echt onwijs gaaf en gezellig": dat was de reac-

tie op de vorige 'Let 's go Dancing' op 24 novem-

ber. In De Lichtfabriek in Haarlem deze zaterdag

de wintereditie van het spetterende feest. Stijl:

soul, disco en motown. Kaartjes zijn zowel aan

de deur (€15,-) als online in de voorverkoop te

krijgen. Kijk daarvoor op www.lichtfabriek.nl

Zat. 26 januari:

De filmklassieker Korda's 'Jungle Book' wordt

vandaag in Philharmonie Haarlem op het witte

doek vertoont. [;; vit |d i =p: gs ~--.'v: O" rux't

is hierbij de verteller. De live soundtrack wordt

uitgevoerd door de swingende Big Band: New

CoolCollective. Een unieke filmvoorstelling met

groovy live muziek voor iedereen vanaf 12 jaar!

Aanvang: 20.15 uur. Toegang vanaf €24,

Woe. 30 januari:

De filmclub van Simon van Collem vertoont

deze week A mighty heart' in Circus Zandvoort.

rgebeurd drama gebaseerd op het boek

'Weken van Angst' van MarianePearl.Angelina

Jolie speelt Mariane Pearl, die wanhopig op zoek

gaat naar haar man Daniel, de journalist die in

Pakistan onthoofd werd. Ingewikkeld, interna-

tionaal speurwerk wordt in deze film vertaald

?en intrigerend en spannend avontuur.

,ng 19.30 uur. Kaartje €7,50.redden.

Column

Schaatsen op
het Zwanen-
m eertje

Het regent, het regent. Als je

heeft geen zin, want de storm

breekt hem half af. De laatste

anderhalve week word Ik ge-

middeld vijf keer per dag nat

ge regend.Ookalbentk graag

ker een dagje binnen. Het Is

detijdvanverwarmlnghoog

aan, kopjes warme chocola-

demelk, kaarsjes aan, ondei

een deken als een omaatje

naar het schaatsen op televi-

sie kijken. En dan zachtjes de

regen tegen de ramen horen

Terwijl Ikde Wereld Kampioen

schappen van het schaatsen

op de sprintafstanden zat te

:e keer s gewee

Ikzelfopde-

Ikkanhetmenieth

op de

weer op het Zwanen meertje

konden schaatsen. Elke winter

was het raak, kunstschaatsen

op natuurijs. Metde hele klas

ijsvrij.ende restvande mid-

dag schaatsen op het meer-

tje In de duinen. Als hetmee

En konjemetjesleevandul-

nen glijden, zo rechtstreeks

het Zwanen meer op. Tja, de

'goede oude tijd', zou Ik bijna

zeggen, Ik begin nu echt op

Zou het nog gaan vriezen dit

jaar, voordat de zomer begint?

voorschijn gehaald

worden? Ik ben bang'

Laat het dan maar h

tijd nogde kunstijsbaan.

W0



Binnen of
buiten?

www.sportinzandvoort.nl

T
J% Sportraad Zandvoort

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 I CB ie Zandmart.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

,
/\^l)\()(Mi(S] ,,

De krant lezen op internet?

Kijk op www.zandvoortsecourant.nl

ZANDKUS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 Mobie

06-54264259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

ellzam

»s.-

15,-. Praktijk

bij station Zandvoort.

Tel 023-5427858

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avond en /weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001
;

Met garantie en KvK.

1001112,2-5 pers.

Winterberg, Sauerland

(D),'Landvandeiooo

bergen'. Op de berghel-

ling, midden in het

sportgebied. Infefam.

üierings, 06-22902614 dames voor erotisch

contact. Hoge b ve--

Zaterdag 12 januari jl. dienste.Discr.verz.

erloren: gouden collier €150. Tel. 5716998

met 2 diamantjes.

Aandenken aan mijn De schildervrouw!

overleden ouders, ben Vooral uw saus-

heel verdrietig. Wil de en schilderwerk

eerlijke vinder dit svp en stucwerk.

afgeven bij de politie Info: 06-15374002/

Zandvoort? 023-5327766.

Hoera! Oma Lous

6ojaarl Dikke kus Mik

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAGenNAP.
Max Plancksiraat 44.

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

onderhoud.nl.

Nu winterkorting!

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

onder de volgende voorwaarden: 1

Geen onroerend goed of auto's L
- Geen goederen met een waarde boven 1

de €500,-

- Geen personeels- of zakenadvertentles 1

Zakelijke L
ZANDKORRELS €10,- («wterwjl

L
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant g
i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandagn 00 uur betekent plaatsing

d) afgeven bij: SVP Elk cijfef leesteken

dezelfde week.

n elke letter of'spotte Sn eenapartvakje p botsen

"S^^^^^^^^HAWalfMMA Uwzandvo

iLPO^LTlWOCDe
L - i ^-w ' ]JJ^

34% KORTING

van € 30,00

36% KORTING

van € 39,00

I 1

26% KORTING

van €27,10

LANCASTER
WINTERSUN KIT

SPFS30ml-SPF1530ml

17% KORTING
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Wervelende revue in Pluspunt
In het kader van het zondagmiddagpodium heeft Pluspunt

afgelopen zondag de cabaretgroep VAT'71 naar Zandvoort ge-

haald. In hun theaterprogramma 'Kort samengeVAT' volgden

zang, dans en sketches elkaar in een wervelend tempo op,

waarbij razendsnel van kostuums werd gewisseld.

Compleet met boa's, veren

en hoge hoeden opende
VAT'71 met een tap-dance-

nummer uit de 20'er jaren.

Op de wijs van het bekende

musicallied 'All that jazz'

stelden zij zich voor: 'Dat

is VAT!' Na een grappige

sketch, stond de hele groep

Zonnig Madeira

Een drijvende botanische

tuin, paradijs voor wande-

laars, geen massatoerisme,

vriendelijke mensen en altijd

een mild klimaat. Madeira

wordt ook wel het eiland van

de eeuwige lente genoemd.

Het Portugese eiland Madeira

ligt ca. looo km ten zuidwes-

ten van Portugal en 700 km
ten westen van Afrika. Op vier

uur vliegen vanaf Schiphol

kunt u bij een temperatuur

van 2o"C genieten van de vele

exotische bloemen die op

het eiland groeien, zoals de

Camelia, Pioen en Orchidee.

Naast de Canarische eilanden

is Madeira de enige plek op de

wereld waar de kanarie in het

wild voorkomt. De kust bestaat

voornamelijk uit steile rots-

wanden. Zandstrand is vrijwel

hoeft u ook niet van het dorp

af Het eiland heeft een vulka-

nische oorsprong. De hoogste

berg is de Pico Ruivo (1862 m).

weer in de schijnwerpers in

kleurige, tropische kledij met
de 'Caribische liedjesshow'.

In het emotionele nummer
'Anders dan anderen' bezon-

gen twee heren dat zij nooit

van meisjes zullen dromen
en hoe opgelucht ze waren

toen hun ouce'S zeiden dat

houden. Ook de wereldbe-

roemde balkonscène van

Shakespears Romeo en Julia

kwam ten tonele, zij het met
een knipoog. Julia sprak de

romantische woorden: "Toen

men, dacht ik: wat mot die

rare vent van me?"

Geen saaie zondagmiddag
Cabaretgroep VAT'71 liet zich

nietafschrikkendoorhette-

genvallende bezoekersaan-

tal en speelde de sterren van

de hemel. Het publiek in de

zaal had het enorm naarde

zin. Er werd meegezongen
en geklapt en vooral veel

pelachen. Zij hadden géén

Dan moetu beslist ookeens

naar het zondagmiddagpo-

dium komen.

Noteer in uw agenda

Opi7februarispeeltinHuize

A.G. Bodaan In Bentveld de

Amsterdamse accordeon-

vereniging FORZANDO tus-

sen 14.30 uur en 16.30 uur.

Entree: € 4.

In de hoofdstad Funchal is een

prachtige botanische tuin. Een

bezoek aan de o*/eraecte mai-rt

MercadodosLavradore; (mar-rt

van de arbeiders) is zeker aan

te bevelen voor liefhebbers van

bloemen, groente, vruchten en

authentieke souvenirs.

Een glaasje Madeira, mydear

In een van de vele proeflo-

kalen kunt u de beroemde

Madeirawijn proeven. De wijn,

dikker dan d. wijn z

gewend zijn. is veikrjgbaa ir.

droog, halfdroog en zoet.

Maar het eiland staat niet al-

leen bekend om de wijn. Een

vermaard vleesgerecht is de

'espetada de vaca em pau de

loureiro', heerlijk gekruid rund-

vlees aan een spies. Bent u een

visliefhebber dan moetu beslist

de Espada, een lange zwarte vis

proberen die ze op verst hlllcndc

manieren kunnen bere.lden

Dus als u het grauwe, koude.

weer zat wordt...

24 JANUARI 2008

Aquarellen van Herman Duiven
in de Bodaan

"Rien Poortvtiet is mijn grote voorbeeld"

Op 17 januari is in Huize A.G. Bodaan de eerste expositie ge-

opend. Er zijn aquarellen te bewonderen van onze dorpsgenoot

Herman Duiven. De expositie duurt tot 17 april 2008 en is te

bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot

17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

materiaal oefende

hij net zolang tot hij

zijn geliefde land-

schappen op papier

kreeg. Zijn geduld en

doorzettingsvermo-

genwerden beloond

want sinds jaren

houdt Duiven met

Opbrengst na;

goed doel

tig was in de Hoeksche Waard,

kreeg in 1976 een ernstig au-

to-ongeluk waardoor hij in

een rolstoel terecht kwam.
i-.r.ói 1 q8 3 woont hij in Nieuw

Unicum. In die beginperiode

in Zandvoort had hij weinig

plezier meer in zijn leven. Elke

morgenom 05.30 uurreed hij

de tegenover Nieuw Unicum

liggende ingang van de

Water eidmgduinen in. Door

zijn geloof, maar ook door zijn

groeiende fascinatie voor de

natuur kreeg hij zijn zin In het

leven terug. Hij besloot aan de

teken-en schilderlessen die in

Unicum gegeven werden,mee

te gaan doen. Met aangepast

ilijker is dan

erf. "Voor mij is

het lastig om kwas-

heb gezeten, schoon te ma-

ken", vertelt hij. Het schilderij

'Een christen voelt zich niet

alleen' is de laatste urt een

serie waarbij hij zich door het

geloof heeft laten inspireren.

"De zin

verkocht", lacht hij. Gelukkig

zijn er voldoende pracht ;-

werken over om een ex pos 't e

mee in te richten, zoals'Grutto

met jong' en 'Het landschap

in de mist'. De aquarellen zijn

allemaal te koop, maaru kunt

het schilderij pas na afloop

Met de opbrengst van zijn

kunstwerken steunt Herman
Duiven een kindertehuis in

Hebt u al een Dvd-speler?

Dan liggen uw oude video's tegenwoordig vast in

een kast om nooit meer te bekijken.

De kamers van de ziekenboeg in het Huis in de

Duinen hebben TV's met in gebouwd videoapparaat.

Helaas hebben ze aan films niet veel keuze, terwijl

het juist de zinnen verzet als je tijdens je ziekbed

een mooiefïlm kunt kijken.

Geeft u uw videobanden af bij de receptie?

Alvast bedankt!

*E>
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Gemeentelijke publicatie week 4 -2008 Commissie Projecten en Thema's komen 16 Ja n ua ri 200 8. 2O0 8-007 Lv

De Commissie Projecten en Thema's vergadert - Burg.van Alphenstraat 108, sloop wee strljd-

Vergadering College p 30 januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De toren. Ingekomen 16 januari 2008,200 -008S

De besluitenlijst van de collegevergadering deuren gaan om ig. 30 uur open. De ent ree vindt

van 15 januari en de verdere in week 3 door u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat: Bentveld:

het college genomen besluiten zijn 22 jan ua rl -Opening - Bramenlaan 2, tijdelijk Inrichten bouw-
vastgesteld. De besluitenlijst Is in te zien bij de -Vaststellen agenda plaatsinrichting. Ingekomen 18 januar 2008,

Centrale Balie en op de website.

zeggingen

2008-oogRv

Winnaars kerstbomenloterij -Vaste agendapunten - alleen indien aan de Let op. De hierboven genoemde aange vraag-

Aan de kerstboom Inzam eling ten behoeve van orde of vooraf Ingebracht de bouwvergunningen liggen bij de C ntrale

het mooie kerstbomenvu u r was een loterij -Koersnotitie structuurvisie 2025-2040 Balie ter inzage. U kunt deze Inzien Ijdens

verbonden. De winnende lot n urn me rs zijn be- -Rondvraag openingstijden Deze publicatie beteke ntnlet

kend. Het zijn: -Sluiting dat u uw zienswijze over deze aangev BBBde

-donkergeel: 68 - 140 - 286 -727 - 53

6

bouwplannen kenbaar kunt maken. _

-groen: 413 -465 De agenda kan na het verschijnen van deze Indien voor deze bouwplannen vrijste II ngvan

-rose:63S-733-gi8 krant nog gewijzigd zijn. De meest recente het bestemmingsplan of bouwveror enmg
agenda vindt u op de website. In deze com- kan worden verleend, kan tegen ons v oorne-

De winaars kunnen vanaf vandaag hun prijs missie kunnen burgers het woord voeren Dit men daartoe een zienswijze kenbaar v orden

ophalen b IJ centrale balie op het raadhuis. kan zowel over onderwerpen op de agenda als gemaakt. Een voornemen tot hetverlen en van

overeen eigen onderwerp. Degene die over een vrijstelling wordt afzonderlijk gepub ceerd.

Raadvergadering eigen onderwerp wil spreken, moet dit schrifte- Deze publicatie betekent ook niet dat u een

De gemeente raad vergadert dinsdag 29 Januari. lijk aanmelden. Dit kan ook per e-ma II. De aan- bezwaarschrift kunt indienen. Mocht e ver-

Op de agenda staat. melding moet uiterlijk maandagochtend om gunning of vrijstelling worden verlee d dan

-Opening 10.00 uur binnen zijn voor een vergadering die zal dit worden gepubliceerd en pas dan unnen

-Loting de woensdagavond daarop wordt gehouden. belanghebbenden bezwaar Indiene n.

-Toelatingen installatie van een tijdelijk raads- De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

lid en benoemingals lid raadscommissies me- Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Vrijstelling artikel 19.3 WRO
vrouw A.M. van derVeld-de Groot. Zandvoort of per mail: griffie (Dzandvoort.nl. Het college van B urge meester en Wetho ders is

-Ingekomen stukken en mededelingen Afgeven aan de balie van het raadhu is ka n ook. voornemensom mettoepassing van art kehg.3

-Vaststellen agenda Op de aanmelding moet staan: naam, adres, te- van de Wet op de Ruimtelijk Ordening v rijstel-

-Vaststellen notulen van 11 december 2007 lefoon n u m me r e n het onderwerp met een toe- lingteverlenenvoor het:

-Hamerstukken: lichting op ee n a part e bijlage. Deze toe lichting

a Bekrachtiging opdrachtverlening bestuurs- mag niet te uitgebreid zijn en liefst worden - plaatsen van een serre op het perce el Van

krachtonderzoek afgesloten met een concrete vraag, oproep of Lennepweg 2-23 te Za ndvoort (bouwaar vraag-

b. Voorstel tot vaststelling van het bestem- Iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra nummer: 2007-240RV
)

mingsplan 'Be ntve ld' regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort,

-Middenboulevard nl (Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en Voormelde bouwaanv raag ligt met Inga ngvan

-Parkeren meepraten) of op te vragen bij de griffie. 25 januari 2008 gedurende 6 we ken ter nzage

a. Initiatiefvoorstel CDA invoeren parkeerre- bij de Centrale Balie van het gemeenteh u Is tij-

glme Zandvoort Zuid en Park DuIJnwIJk Commissie Welstanden Monumenten densde openingstijden. Gedurende de termijn

b. Initiatiefvoorstel PvdA en CDA Invoeren par- Op 31 januari vergadert de Commissie Wel- vandeterlnzageligging kaneen Ieders hrlfte-

keerreglme Park Du ijnwijk stand en Monumenten. De vergadering begint lijk of mondeling haar/zijn zienswijze -ntrent

c. Initiatiefvoorstel PvdA en CDA Invoeren par- omstreeks 15,00 uur In de commissiekamer. De de aanvraag kenbaar maken bij het colle ge van

keerreglme wijk Zuid exacte begintijd Is afhankelijk van de agen- Burgemeesteren Wethouders, Postbus .2040

d. Raadsvoorstel proef par ke re n e.d. da. U kunt hiervoor het beste even contact AA Zandvoort. U dient in de rechter bov nhoek

-Eenmalige verhoging subsidie 2008 New opnemen met de werkeenheid Bouwen, tel. van uw brief "zienswijze" te vermelden

Wave (023)B74floo.

-Schietsportbaan Clrcultgebled Vrijstellingen Wro 1$

-Sluiting Bekendmaking tijdelijk ontslag uit raad ders is

De voorzitter van de gemeenteraad van Zand- voornemens om met toepassing van ar Ikell5

De vergade ring begint om 20.00 uur In de raad- voort, de heer N. Meijer, maakt bekend dat hij van de Wet op de Ruimtelijk Ordening v rijstel-

zaal. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. op 18 januari 2008 heeft besloten, op grond llng te verlenen voor het:

De deuren gaan om 19.30 uur open. van artikel X 10 lid 2 en artikel X 11 lid 3 van

De agenda kan na sluiting van deze kra nt nog de Kieswet aan mevrouw J.C.M. Draijer met - tijdelijk plaatsen van een ketenpark op het

wijzigen. U vindt de meest recente agenda Ingang van 1 februari 2008 tijdelijk ontslag uit perceel Flem Ingstraat te Za ndvoort (boi waan-

op de website. Van de definitieve agenda zijn de gemeente raad te verlenen vraagnummer: 2007-201RV)

tijdens de vergadering ook exemplaren be- -tijdelijk plaatsen van een bouwplaatsv norzie-

schikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en con-

ceptbesluiten liggen tijdens openingstijden
Vergunningen nlngop het perceel B ra men laa n 2 te B

(bouwaanv raagnummer: 2008-oogRv)

ntveld

ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens Bouwvergunningen aangevraagd - veranderen van de kapconstructie an de

tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad- Zandvoort: voorgevel op het perceel Max Planc straat

vergadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00 -VanStolbergweg3,vergrotendakopbouw, In- 42 te Zandvoort (bo u wa a nv raagn u mmer:
uur live uitgezonden door ZFM (ka bel FM 104.5, gekomen 14 januari 2008, 20o8-oo6Rvlefase 2007-043RV)

ether FM 106,9). - Relnwardtstraat 14, plaatsen dakkapel. Inge- Voormelde bouwaanvragen liggen met ngang
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van 25 januari 2008 gedurende 6 weken ter den woning, verzonden 15 Januari 2008, de klachtencoördinator

inzage bij de Centrale Balie van het gemeen- 2007-135RV Openingstijden Centrale Balie

tehuis tijdens de openingstijden. Gedurende Maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur

de termijn van de te rinzage 1 iggi ng kan een Bezwaarschriften Donderdag: 08.30 -20.00 uur

ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent De hierboven genoemde verleende vergun- Vrijdag: 08.30 -12.30 uur

de aanvraag ken baar maken bij het college van ningen/ genomen besluiten liggen bij de Cen- ~ den, -.is Lion;"!=i ::5jfivc d'jpei'iielhig -;u ". "vsai

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 trale Balie ter Inzage. U kunt ze inzien tijdens voor een beperkt aantal zaken terecht

AAZandvoort. U dient in de rechterbovenhoek openingstijden. Belanghebbenden kunnen parL'^oite" en rijbewijzen e.d

van uw brief "zie nswijze" te vermelden. gedurende een termijn van zes weken na be- Openingstijden begraafplaats

kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

Bouwvergunningen verleend Indienen. De datum van bekendmaking is de aan de Tollensstraat : n das-e Mik: ope" tussen 08.00

Zandvoort: verzenddatum van de vergunning. Indien het -18.00 uur

-Van Leeuwenhoekstraat 21, plaatsen dakkapel- geenvergunning betreft is dit de pub licatleda- Collegelid spreken?

len, verzonden 15 januari 2008. 2007-274.Lv tum. U richt uw bezwaarschrift met vermeld ing Een afspraak maken met een collegelid doet u via

- Kamerllngh Onnesstraat 20, plaatsen overkap- van "bezwaar" in de rechterboven hoe k van uw iie-i. :eii"_i :- ! e "jeie'oo'iiLi me- '.';:-? bi gee~". li aa ,v,"i.n | -

ping, ve rzonden 15 januari 2008, 2007-286RV brief aan het college van Burgemeester en Wet- overu het college: ; vv c i'p'eken Het kanzijn datueerst

- Haltestraat 47, u Itb relden won Ing, ve rzonden houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het be- naar een va kafdeling verwezen wordt.

16 januari 2008, 2008-003 Lv zwaar schorst in beginsel niet de werking van Vragen over een bouwplan?

- Schelpenplein 1, plaatsen kozijn, verzonden 17 het besluit waartegen het is gericht. In geval Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

januari 2008, 2008-005L.V van spoed kunt u een verzoek om een voorlo- is de werkeenheid Veig.. 1 ' nnigve lening c: werkdagen

- Haltestraat 48, veranderen van het pand, pige voorziening Indienen bij de voorzien in- telefonisch bereikbaartussen 09.00 en 10.00 uur.

(betreft revisie), verzonden 18 januari 2008, gen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Opzoek naarwerk?

2006-119 Lv Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. We' ksevei'ï en ,, ei <zcs <ei;. maken gebruik van http://

Een dergelijkverzoek dient vergezeld te tvvv tv verken 11 zand voort co 111 tvvvw .; er <eninza nd-

Bentveld: gaan van een afschrift van het bezwaar- voort.com. Voor het vinden of aanbieden van banen in

- Westerduinweg 13, renoveren en uitbrel- schrift.

Gemeente Zandvoort

Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Mogelijk weer schietbaan in Zandvoort

Een aantal jaren geleden kwam er een eind aan het gebruik van de buitenschietbaan vlakbij Cir-

cuit Park Zandvoort. De baan werd niet alleen voor het trainen van politieagenten gebruikt, ook

onze plaatselijke schietvereniging De Vrijheid en een aantal schietclubs uit de regio maakten

er gebruikt van. Mede door aangescherpte milieuwetgevingen het niet meer willen gebruiken

door de politie Kennemerland, kwam er een einde aan het schieten op de baan.

Door intensieve samenwerking

tussen de gemeente Zandvoort,

de Zand voo rtse Sport raad.

Circuit Park Zandvoort en De

Vrijheid, kon er een voorstel aai

de raad gedaan worden om
de baan zo te renoveren dat er

weer geschoten kan worden

Afgelopen woensdag discussi-

eerden de leden van de commis-

sie Planning & Control over het

voorstel dat om een investering

nodige aanpassingen. De com-

missie oordeelde gunstig en zal

positief naar de raad adviseren

ander aan Informatie van de

beoogde beheerstichting die

;;e baai 25 ja;

huren. De investeringen en alle

c ....e , gf, exploitatiekostenvan de

schietbaan komen ten laste van

de gemeente.

De locatie van de baan Is uiterst

ges::a kt. Het is een 100 meter

baan die 4 meter breed is. Hij

ligt in een duinpan en heeft

nog altijd de infrastructuur van

de oude schietbaan. Daarbij

grenst de baan aan het Circuit

ParkZandvoortwaardoorvoora!

ge ukooverlast in het niet valt.

De natuurlijke ligging van de

baan zorgt ervoor dat de veilig-

heid voor de omgeving gewaar-

Ond ertussen zit de politie toch

weer verlegen om een oefen-

baan in de buitenlucht. Vooral

standigheden in de openlucht

te kunnen trainen en voor de

beveiligingstaken op Schiphol,

moet er buiten geoefend wor-

den. De schietclubs De Vrijheid

Zandvoort, SV 't Eindpunt

en de Reserve Officieren

Schietvereniging Kennemerland

maken nu onder meer gebruik

van een overdekte schietbaan in

Haa' t-'r .4 sde Ia ïdvoortse ge-

meenteraad positief beslist dan

kan er binnenkort weer buiten

geschoten worden, een unicum

111 het westen van het land!

Twee leden van de Raad van
Toezicht vertrekken bij Pluspunt

André van Huijstee en Wim Veldhuizen hebben om statutaire

redenen afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht

van Stichting Pluspunt. Bij de totstandkoming van de stichting

is afgesproken dat de inbreng vanuit de voormalige besturen

van de fusiepartners op termijn zou worden teruggebracht.

André van Huijstee heeft zijn lid van SWOZ. Hij heeft ook

'roots' bij 't Stekkie.de voorlo- een actieve rol gespeeld bij

per van AKZA. Bij AKZA heeft de fusie met AKZA en bij de

hij mede de voorbereidingen totstandkoming van Loket

getroffen voor de fusie met Zandvoort. Veldhuizen trad

de Stichting Weizijn Ouderen toe tot de Raad van Toezicht

Zandvoort (SWOZ). Hij wordt en toonde hierin, mede
gewaardeerd als een sociaal door zijn financieel inzicht

bewogen en betrokken be- en grote kennis van het

stuurder. Van Huijstee was verleden, een groot inzicht.

lid en vicevoorzittervan de Veldhuizen zal de stichting

Raad van Toezicht. met adviezen blijven steunen

en zal ais docent bridgen aan

Wim Veldhuizen komt uit Pluspunt verbonden blijven.

een andere hoek: de oude- Inmiddels is in kleine kring

renzorg in Zandvoort. Zo afscheid genomen van beide

was hij vanaf 1999 bestuurs- bestuurders.

Sporten is gezond: voor jong en oud
Kijk op www.sportinzandvoort.nl

r r r ,rr>Cr ^-' Sportraad Zandvoort~~r
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Finally Lifestyle Program is Bastiaan Pleroelie introdu-

een computergestuurd pro- ceerde de methode die door

gramma dat ontwikkeld is Kenamju werd omarmd. "We
door gespecialiseerde diëtis- activeren voornamelijk via

ten met jarenlange ervaring. de voeding de stofwisseling

Het zorgt vooreen innovsi evs en wel op zo een manier dat

lifestyle door goede voeding wanneer de 8 weken voorbij

op geregelde tijden en bewe- zijn, er nog steeds een ac-

Sportcentrum Kenamju Zandvoort
heeft primeur

Als een van de eerste organisaties in Nederland introduceert Kenamju Zandvoort een nieuwe

afvalmethode. Deze zorgt er gegarandeerd voor dat personen die gewichtsproblemen hebben

gaan afvallen en op hun gewicht blijven, zonder 'jo-jo' effect! Dit wordt bewerkstelligd door een

uitgekiende voeding, beweging en een zeer intensieve begeleiding door een persoonlijke consu-

lent.

dingsschema's worden volle-

dig afgestemd op de huidige

leef- en voedingsgewoonten

en zijn daardoor optimaal en

praktisch. Gedurende de twee

cycli worden een paar meet-

punten ingebouwd zodat de

resultaten duidelijk worden.

De beweegprogra mina's van

i'.'eiumjLi ::omi'ie:e"ïn het suc-

cesvolle concept.

Het Finally Lifestyle Program

kent twee tarieven, een voor

reeds ingeschreven ledenvan

die (nog) geen lid zijn. Die laat-

ste categorie kan weer kiezen

uit drie mogelijkheden en de

p'ijs is afhankelijkvan hoe in-

tensief u wilt afvallen. U hoeft

echter uitdrukkelijk geen lid

te worden van Kenamju! Voor

leden van Kenamju is er één

tarief: €20 per week, inclu-

sief alles. Het Finally Lifestyle

Program is niet geschikt voor

personen jonger dan 16 jaar.

Voor meer informatie

kunt u contact opnemen
met Bastiaan Pieroelie

via 06-44139975 of met

023-5715829.

ging inde sportschool. Door de tieve stofwisseling i;

e begeleiding kan

direct worden ingegrepen;

er iets niet werkt en kunm

Het prograr

twee weke
valweken gi

week is de opbouwfase

vierde week is de 'blijf fit'

Daarna begint de cyclus

n opgesteld,

beslaat twee

jrden de af-

md, de derde

ide

niet

r op het oude

gen niet bepaalde recepten

voorgeschreven, maar lijsten

welke producten goed, min-

der goed en slecht zijn. Daar

kan je mee spelen. Daarnaast

krijgen ze de gelegenheid om
in onze sportschool te bewe-

gen. Meer bewegen stimu-

leert de stofwisseling en daar

moeten we naartoe", aldus

ZSC handbalsters te sterk voor Aalsmeer
Ondanks het feit dat c

Aalsmeer zondag opnie

ach Hans Zwemmer in de thuiswedstrijd tegen het vierde team van

w niet kon beschikken overeen drietal speelsters, heeft het thuisduel

ning opgeleverd.

Alleen in het begin van de wed-

strj-d was het geroutineerde,

uit oudere speelsters bestaande

Aalsmeer in staat ZSC enige te-

genstand van betekenis te bieden.

Mssi riJte de wedstrijd vorderde

bleek vooral de betere conditie

van de Zandvoortse dames van

doorslaggevende betekenis.

Aalsmeer mocht na een defensie-

ve fout de score openen, 0-1. Het

was het eerste en tevens laatste

moment dat de gasten niet te-

gen een achterstand aan keken.

Fraaie treffers van onde^ r-iiv.le-e

Martina Balk, Lucia v.d. Drift en

Daphine van Rhee en de door

een blessure nog steeds op halve

kracht spelende Romena Daniels,

maakte dat ZSC bij de rust een

voorsprong had van 11-7.

Nadedoelwisselingwerd ZSC al-

leen maarsterker Aalsmeer kreeg

steeds meer verdedigende pro-

blemen, omdat men geen kans

zag op tijd weer terug te komen

na een afgeslagen aanval op het

ZSC-doel. Van Rhee was vooral

in de tweede helft trefzeker, zij

scoorde in totaal zes keer. V.d.

Drift volgde met 5 en Daniels

{4), Suzanne Zwemmer (3), Balk

(2), Christel Gazenbeeken Asiael

Bakkali leverden ook hun aandeel

inde22-i4 eindstand.

Basketbal

Ruime winst Lions dames
Het damesbasketbalteam van The Lions heeft afgelopen zater-

dag een ruime overwinning behaald op Hoofddorp. Na een 32-15

voorsprong bij de basketwisseling gaf het scorebord na de 4e pe-

riode een 64-43 °'

Het begin van de 2e periode was

helemaalvoordeZandvoortse da-

mes, die aanvallend profiteerden

van de vele passes van Henrlëtte

Geurtse. Zij bracht haar mede-

;.ped:"ters <ee-L"!i <ee ' - :co'ingi-

pcsitiss Via 19-8 en 26-15 werd de

rust bereikt meteen even mime

als verdiende voorsprong van

32-15 Het directe spel van Lions

leverde meer resultaat op, dan

lande

en het

ingigst

\ian de Rayon ie klasse staande

Hoofddorp, was in het begin

nog niet zichtbaar. Zelfs moet

gesteld worden dat het spel van

Hoofddorp, met vaak goed opge-

bouwde aanvallen waarbij het

hele team betrokken was, beter

oogde dan dat van Lions, dat met

direct aanvalss pel en snelle breaks

de Hoofddorpse defensie in het

ïendle

ffectief omdat de

benut

'erder

Ook na de basketwisseling hield

Lions de jonge Hoofddorpse for-

nietwistte verzilveren, op afstand.

e wedstrijdHoofddorp leed. Het leverde een De In deze fase van de

:I"li|-; :'L'j;a,v ..:- q;c" ngsfase op. regelmatig scorende Zandvooi tv

Pas aan het slot van de ie periode aanval wist In de 3e periode di

wist Lions een voorsprong van voorsprong te vergroten tot eei

enige betekenis te nemen. Bij g-8 verschil van 28 punten (45-27!- He

met nog twee minuten te gaan verschil werd In de laatste period'

kwam L ans door treffers van Jon I door Hoofddorp nos "ti'jgss

Mills, Martina Loos en Tessa de bracht naar2l, maarde verdiend:

Boer op een 15-8 voorsprong 64-43 kwam niet meer In gevaar.

Co lofon *Zandvoortse\.ulitimv courant

Kantooradres:

2042 GE Zanck

Openingstijden kantoor:

A 06 -460 460 26 Zandvoort Preti B.V.

Oplage: 9 250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl



Basketbal

Lions gunt tegenstander slechts 34 punten

Het herenteam van Lions

heeft zijn tegenstander niet

meer dan 34 punten laten ma-

ken. Daarvan werden er 27 in

de tweede helft gemaakt. Te-

genstander Racing Beverwijk

4 was in de heenwedstrijd als

enige in staat om Lions dit

jaar een nederlaag te bezor-

gen. Die uitwedstrijd van onze

plaatsgenoten zou tevens (tot

nu toe) de enige verloren wed-

strijd blijken zijn.

De toekomstige kampioenen

veic::digden in de eerste helft

zo sterk dat ze hun gasten bij

rust op slechts 7 punten hiel-

den. De Zandvoortse aanval

echterwas in het eerste kwart

iet bi|s:er s:ek. getuige de 12

punten die bij aanvang van de

tweede periode op het bord

stonden. Die tweede periode

vve'd voor Rac ng de doodslag.

Sledkï sen <eer <onden zij de

basket vinden waardoor de rust

bij een 30-7 stand aanbrak.

In het derde kwart kwamen de

Beverwijkers een beetje los en

zagen hun puntentotaal met

10 verhoogd worden. Het laat-

ste kwart, waarin Lions rustig

de Lï-jsiïspïiirs düüivvisse .;e.

was voor Racing dat echter

geen moment bij hun gasthe-

ren in de buurt kon komen.

Het waren weer Ron vd. Meij

(23)enSanderVerboom (19) die

de scorer in deze harde wed-

st'i|d (de arbiters konden het

duidelijk niet aan) het meeste

werk gaven. De volgende wed-

sti jd van de heren is op 26 ja-

nuari aanstaande in Beverwijk

tegen het derde team van

Racing.

Café Oomstee verslaat koploper
Het als derde genoteerde driebanden biljartteam van café Oom-

stee (145 wedstrijdpunten), heeft afgelopen donderdag een

schitterende overwinning op koploper De Doofpot (148 punten)

behaald. In een zinderende wedstrijd trokken onze plaatsgeno-

ten met iz tegen 7 wedstrijdpunten aan het langste eind.

Het Zandvoort!

aantrad met Zandvoort

kampioen driebanden Loui

v.d. Meij, Dick Pronck en Hen

v.d. Linden, gooit dit seizoer

waarin zij voor het eerst deel

nemen aan de competitie, di

reet al hoge og<

dat partij van V.d. Meij tegen Koos

Opdam leverde al direct drie

punten op. Inde tweede partij

van de avond werd helaasdoor

Pronck van Joop Koopman ver-

loren en ookV.d. Linden kon zijn

team, in zijn part j tege^ N co

Stroomberg, in eerste instantie

geen voorsprong bezorgen.

De tweede ronde bracht maar

liefst drie winstpartijen voor

het team van Ton Ariesen. V.d.

Meij was weer te sterk voor zijn

itgerii^ander. \iu wonnen ech-

ter zowel Pronck als V.d. Linden

hun partijen. Uiteindelijk

kregen onze plaatsgenoten

12 wedstrijdpunten tegen 7

voor De Doofpot, waardoor

Oomstee De Doofpot voorbij

is gegaan in de strijd om het

kampioenschap.

Bescheiden overwinning ZSC'04

Soms zijn ze bescheiden. De futsallers van ZSC'04 die in elke wedstrijd wel eens de grenzen

van het toelaatbare opzoeken, speelden afgelopen weekend in de Beijneshal tegen Ceel Wit

redelijk rustig. Wellicht dat de scheidsrechter daarmee te maken had.

de gelederen Jordi

i, Ferry Vooys, Nick

is Lemmens, Sander

:r Wal en Michel

arm maakten de

orters het verschil

en hadden geen boodschap

aan de Zandvoortse scheids-

rechter Aad Leijen. Zelfs Geel

Wit had soms moeite met
de warrig fluitende Leijen

die, als het aan de kenners

ligt, nog niets eens een tafel-

voetbalwed stri|d ti ag fluiten

ZSC'04 won het duel met 2-4

en pakte daardoor weer drie

punten, wat ze dichter bij een

kampioenschap brengt
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Gemeente wint Nieuwjaarswedstrijd

Het team van gemeenteambtenaren, al dan niet vrijwillig,

heeft de traditionele Nieuwjaarshockeywedstrijd tegen een

team van de ZHC gewonnen. Na de even traditionele warme

chocolademelk 'met', scoorden de ambtenaren in de tweede

helft de winnende treffer.

1 Zandvoort,

die het eerste doelpunt

scoorden. ZHC-jeug<

Tim van Es zorgde

zijn team bij rust op gelijke

hoogte kwam. In de tweede

helft was het Michiel v.d.

nstvande
ib:ena :n tekende, 2-1

Sportprogramma

Basketbal

Zaterdag 26 jar

Beverwijk 3
-

i-Apoilohal./

Futsal

V" idag 25 ,v ua-i - Koivei Spj'tlial. Isndvsct

2105 uun SV Zandvoort- ZOG7

Voetbal

Zaïeidag :-6 J5iiuai 1
- 'j- p c-

"
t
p a 1 k Kalverhoek, Wij

14.30 uur: ZCFC-SV Zandvoort

Zoii'.iï. :? ai": .;i' - :,>: "L p a i k Scig-VTk. Hot '>";

14.00 uur: bvcBloemendaal-SV Zandvoort

Uk _

De adverteerders van deze week

n a-iL-be Listhe volgorde:

Administratiekantoor K.
1

tfïllems Kenamju

Auto Strijder MultiRent Autoverhuurbed rijven

Bertram& Brood Netexpo Internet BV

BloemsierkunstJef&He kBlulj PvanKleeff

Café Neuf Parfumerie Moerenburg

Café Oomstee Pluspunt

CenseenvanLingen Printing People

Circus Zandvoort Sailfish Reclame

CNG Groep Van Aacken Glaszetters bed rijf

Danzee Van der Valk & Swart Notarissen

DorsmanAssurantiën Vrljehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek

G eeve'i. .Vïake a:u;ii| c - Yanks Saloon

IJzerhandel Zantvoort Zandvoort Optiek



CENSE n
van LINGEN

Burg. van Fenemaplein 22/10
Op de 5

e
verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement

(verbouwd naar 3 kamers) met geweldig uitzicht over de

boulevard, strand en zee. Balkons aan zowel land- als

zeezijde en het complex beschikt over een lift.

Nette keuken en moderne badkamer

Berging in de onderbouw

Parkeren middelsvergunningensysteem

Inboedel is eventueel ter overname

Enige modernisering gewenst

Woonoppervlakteca. 100 m J

Vraagprijs € 239.000,-
<&>

Oranjestraat 15
:

Verrassend ruime 20- er jaren benedenwoning met souterrain,

woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en

besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in

het centrum en toch merk je daar niets van!

Midden in het centrum van Zandvoort

• Op loopafstand van het strand gelegen

Slapende Vv E

Woonoppervlakte ca. 95 m1

Vraagprijs € 244.000,-
&

Emmaweg36
Prachtige royale vrijstaande villa (bouwjaar 1 997) met inpan-

dige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, diverse terrassen

en een heerlijke tuin die de privacy waarborgt. De woning is

rustig gelegen aan een pleintje, in het Alexanderpark midden

in het groene hart van Zandvoort.

Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Verwarmde garage met elektrische bedienbare deur

Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer

Op loopafstand van centrum, openbaar vervoer en strand

Woonoppervlakte ca. 200 m1

Vraagprijs € 945.000, -
<S5
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Politiek Actueel
P7 ZorgContac

Heden & verleden
Pi; Zwarte Veldje

De Wurf gastheer van 14 folkloreverenigingen

r

Voorzitter Freek Veldwisch van

de Zandvoortse folklorevereni-

>ing De Wurf ontving afgelo-

pen zaterdagcirca 80 leden van

andere verenigingen van de af-

deling West van de Nationale

:ederatie van Folkloregroepen.

)e jaarvergadering van de af-

delingwerd in verband met het

lomende 60-jarige jubileum 4e

f"

r
staande, in De Krocht belegd.

e afdeling bestaat uiti4groe-

en waarvan er 10 uit West

riesland komen. De overige V 1

*

>
1 uit Eerr

Laren en Zandvoort. De jaar-

vergadering, die op de Li.rtirie

zaterdag in januari door iedere

a-de-

:jii;.d
,'isserd wordt, is een kleur-

rijk gebeuren "Wij hebben ons

een jaar of 20 geleden er sterk

voor gemaakt om in kleder-

dracht te komen. We zijn ten

slotte allemaal lid van dieclub

en daar hoort de klederdracht

bij. Vroeger was de vergadering

eind februari maar dan waren

met name de schapenboeren

uit West Friesland verhinderd

want dan moeten de schapen

lammeren", legt Veldwisch

De groepen komen niet al-

de 'droge' kost is er een lunch

die door de gastheren/dames

wordt verzorgd. Veldwisch:

"We hebben circa 16 zeer ac-

tieve leden en we hebben sa-

mendelunct vocbe'eid: 'loto

en stamppotten. Verder heb-

ben we zelf koekjes, voor bij

de koffie, met een chocoladen

Zandvoorts wapen gemaa-;:

Na de lunch staat er meestal

iets op het programma. Wij

hebben vanmiddag Wim
Kruiswijk kunnen strikken om

jutten te

-il d?„

ir jut

staande een grote openlucht

klederdrachtschouwte organi-

seren, ter gelegenheid van het

jubileum. "Het kost wat werk

maar ik denk dat we er wel

komen", blikt hij vooruit. Dan

zuliendeZandvoortersen hun

gasten kunnen zien wat voor

diverse soorten klederdrachten

erbinnen de Noord-Hollandse

gemeenschappen ontstaan

BeH i-.im

«g)BROOn

Geldig t/m zondag 3 februari

•Toscaans donker €1.25

•Carnaval maffia €1.50

Stap ook eens binnen
voor onze belegde

broodjes met
ambachtelijke salades

en onze koffie!

Raadhuisplei

V T. 023-573 64 61 -Zi

FEBRUARI ACTIE

Zachte contactlenzen

1 maand GRATIS uitproberen

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

De Mannetjes II Raad negeert parkeerwens van bewoners in Zuid

Raadslid Boevé In Zandvoort Zuid zal komend seizoen en proef worden gehouden met een parkeerbeleid waar-

bij zowel bewoners als gasten gebruik moeten maken van een parkeersysteem dat met auto-

maten (PAP) geregeld wordt. Een voorstel van PvdA en CDA werd door een meerderheid van één

stem afgestemd.

Opmerkelijk daarbij was de vage toestemming van het Middenboulevard

positie die GBZ waarnemend college dat haar wens om de Voorafgaande aan de discussie

raadslid Astrid van der Veld parkeertijd op onder andere over het parkeerbeleid werd

innam. Als groot voorstander de Hogeweg te limiteren tot uitgebreid gediscussieerd over

van het nu gekozen parkeer- twee uur 'zal worden meege- dejongsteontwikkelingen rond

systeem accepteerde zij de nomen'. het project Middenboulevard.

a een ingewikkelde discus-

e kwam er uiteindelijk geen

?nsluidend oordeel uit de bus.

mtg op pagina 3)
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Sommige gehan-

dicaptenparkeer-

plaatsen worden

ingetrokken.

Zie de gemeente-

advertentie.

O



Familieberichten

Tot groot verdriet is onze xriend

Ton Marquenie

ons veel te. \roeg afgenomen

Wij wensen Lies, Nanouk, lm re, Yonna

enTon's andere familieleden en vrien-

den alle sterkte met dit enorme verlies.

Wij zullen Ton. vreselijk missen.

Alle leden van schaakvereniging

Chess Society Zandvoort

Burgerlijke stand

19 JANUARI 24 januari 2008

Geboren:

Saul. zoon v an: van den Berg, Anthony

Duiken, Laur Patricia.

Joel, zoon va : Willemsen, Willem Arend Ja

Gans, Natasj

Samuel Leo ardus. zoon van: Heino, E

Leonardus er Sllva,Vanuza

Overleden:

van Petegem, Martha Maria, oud 85 jaar.

van der Mijejan Frederik, oud 90 jaar.

Mettes,Jacobus,oud88jaar

<rce;egeb Pajp.iV.ai a Jacoba.oud 92 ja;

Kerkdiensten

ZONDAG 3 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, KerkpIeL

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds.mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastorC. van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout,

leeuwerikenlaan 7

www.Adventskerk.com

10.00 uur ds. MA. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.n!

10.30 uur mevrouw M, Holt

Krant niet
ontvangen? Bel

06-1139 1478

<fc

Waterstanden»^^

Do 31 04.35 09,35 17.04 22.16

Vu 1 05.34 10.40 17.55 23.46

Za 2 06.40 12.05 19.16

Zo 3 0105 08.10 13.26 20.34

Ma 4 0155 09.36 14.04 22.15

Di 5 0239 10.25 14.49 23.00

Wo 6 0315 11.05 15.25 23.40

Do 7 0349 11.40 15.59

f SMlflSHRKlAMl
Voor al Uw raamfolie

reclame borden lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort jA
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48"^

Zandvoort minimaal 5

maanden nog slechter

bereikbaar

Zandvoort zal voor een periode van circa 5 maan-

den, afhankelijk van de weersomstandigheden,

vanaf de richting Heemstede zeer slecht bereik-

baar zijn. De gemeente Heemstede gaat groot on-

derhoud en een herinrichting plegen aan de Zand-

voortselaan tussen de Vondelkade en de kruising

met de Leidsevaart. Tijdens deze werkzaamheden,

die zeker tot begin juni zullen duren, is steeds één

rijbaan afgesloten. Het verkeer richting Zandvoort

zal dus tijdens het paasweekend en de Pinksterda-

gen danige hinder ondervinden temeer omdat de

Kop van de Zeeweg dan ook nog open ligt.

Netexpo Internet is een gespecialiseerde regionale

internetprovider met sterke roots in Zandvoort. Vele

Zandvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

• Gratis professionele -<* 1% Netexpo
•Helpdesk zonder wa

•Zakelijk en particulie

htrij ©EÜfe

Bel & Bestel 023 -531 88 74 ^ÖBSÜfc

De herinrichting heeft randweg de gasleidin-

te maken met de aan- gen. In de maand april,

leg van een voorrangs- waarschijnlijk tot begin

plein bij het Roemer mei, zal het gedeelte

Visscherplein (naast het waaraan gewerkt wordt

station). Tevens krijgt de gedurende drie of vier

rijbaan een nieuwe as- nachten per week vol-

faltlaag en wordt het ledig afgesloten wor-

Stationsplein heringe- den voor alle verkeer.

richt. Eveneens wordt de Er zullen ter plaatse

fietsersoversteekplaats bewegwijzering borden

bij de Leidsevaart aan- worden geplaatst met
gepakt, wordt er een de om leidingsroute.

nieuwe riolering ge- Fietsers moeten tijdens

legd, worden de stop- de gehele werkzaam-
lichten op de kruising heden omrijden. Vanuit

met de Leidsevaart Zandvoort: rechtsaf de

vervangen en komen er Vondelkade op, linksaf

nieuwe straatlantaarns. hetfioemerVisscherplein

Tegelijkertijd vervangt in en vervolgens via het

Eneco de waterleiding Stationsplein de weg
en in de noordelijke vervolgen.

Bibliotheek Zandvoort IR Colofon *Co
zandvw»rise

ma: 14.00 uur

di: 14.00 uur

WO: 10.00 uur

do: 14.00 uur

vrc 10.00 uur

za: 10.00 uur

20.00 uu:

I7.OO UU:

17.00 uu

I7.OO UU:

18.00 UU

I4.OO UU:

B34.T (023) 5714131

Iets te (ver)kopen?
r f ,.p ,.pVp r,p ,pr,.p .p

Plaats een
Zandkorrel

(zie pagina 10)

V J

El & Fa« 023 -5732 752 Email: joop

.ettyuanden
, I.. .,::. I,

!• r.k : (4 .<), 8i

r.dvoort.r, ;uuf.' 'il Oplage: 9 250 c/er

IUJ.iJ.iUl.l.lUmjJ.IIBB
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De zetel van Peter Boevé
ïarnemend raadslid Dick Suttorp zal na 31 januari de zetel

1 Peter Boevé niet meer bezetten. De maximaal drie ter-

jnen waarin een plaatsvervanger kan worden aangewezen

or de wegens ziekte al ruim een jaar afwezige Peter Boevé

1 verlopen. Er zijn nu twee mogelijkheden.

Parkeerregime in Zuid

De eerste mogelijheid is dat

Boevé zijn zetel beschikbaar

stelt, waardoor Suttorp zijn

plaats als eerstvolgende op

de lijst van de Ouderen Partij

Zandvoort (OPZ) definitief kan

innemen. Meer waarschijnlijk is

echter dat Boevé ondanks zi n

ziekte de zetel niet zal opgege-

ven en als eenling lid blijft van

ierdoi s het v

schijnlijk dat zijn plaats voc

langere tijd onbezet zal blijve

want Boevé is, naar eigen zee

gen, wegens gezond heidsrede

nen nog niet in staat orn zij

werk als raadslid te hervatten.

Coalitie

De laatste situatie is ontstaan

nadat Boevé, na een rechtszaak

over zijn vermeend seksueel ge-

drag, niet meer welkom was in

defractievandedoor hemende
huidige voorzitter Bob de Vries

tien jaar geleden opgerichte

Ouderenpartij. Naar aanleiding

hiervan is Boevé ook geen lid

meer van deze partij. Met het

aanhouden van de als OPZ-

raadslid verkregen zetel, brengt

Boevé de meerderheid van de

coalitie van 12 naar 11 zetels te-

rug (VVD 5, OPZ 4 en PvdA 3), te-

genover 6 zetels (CDA 2.GL.SP en

GBZ ieder 1) van de oppositie.

Wettelijk

De vraag of Boevé ook gedwon-

gen kan worden terug te treden

als hij zijn functie als lid van de

raad niet of onvoldoende uit-

oefent, wordt door de wetge-

ver ontkennend beantwoord,

leder gekozen raadslid wordt

benoemd voor een periode

van vier jaar. Niemand kan een

raadslid dwingen de functie om
wat voor reden dan ook voortij-

dig op te geven. Deze regeling

is niet alleen van toepassing

op raadsleden maar ook op de

leden van Provinciale Staten en

de Eerste- en Tweede Kamer.

Betrokkenen krijgen ook hun

financiële vergoeding doorbe-

taald, ook al verschijnen ze op

geen enkele vergadering.

Boevé heeft onlangs met bur-

gemeester Niek Meijer een ge-

sprek gehad over zijn positie als

raadslid. Mogelijk dat daaruit

een oplossing zal voortkomen.

Als dat niet zo is kan Boevé

tot aan de volgende gemeen-

teraadsverkiezingen in 2010

:i|i raadszetel behouden, zon-

der ook maar één keer op een

vergadering te verschijnen. De

toekomst zal leren hoe lang

deze merkwaardige situatie za

RAADSLID

AFWEZIG AANWEZIG

Het stemgedrag van Van der

Veld zette een dikke streep

door de rekening van PvdA

en CDA, die voorstelden in

Zandvoort Zuid een zoge-

naamd belanghebbende (BEL)

beleid als proef in te voeren.

De twee partijen kregen daar-

voor de steun van SP en Groen

Links. De keuze voor een sy-

steem met parkeerautomaten

wekte grote teleurstelling bij

de bewoners (belangheb-

benden) van straten als de dr.

Schaepmanstraat en de mr.

Troelstrastraat. De bewoners

verwachten dat de huidige

situatie, waarbij zij hun auto

niet in de eigen straat kwijt

kunnen, niet zal veranderen on-

danks het feit dat met uiterst

moderne parkeermeters ge-

werkt zal gaan worden waarbij

een variërend parkeert anef zal

worden gehandteerd. Voor een

uur parkeren zal in Zuid € 2,20

betaald moeten worden, ter-

wijl tussen 17.00 uuren 20.00

uur het tarief daar zal worden

verhoogd naar € 3,00 per uur.

Onderdeel van de proef, die ook

geldt voor de Hogeweg en de

Brederodestraat en de daar

tussenliggende straten als de

Zuiderstraat, de Paradijsweg

en de hele Parkbuurt, is ook het

stimuleren van het gebruik

van de parkeerterreinen Zuid

en Watertoren. De proef zal in

oktober worden geëvalueerd,

waarna de raad verder zal be-

kijken wat er met de overige

wijken qua parkeerbeleid zal

kunnen gebeuren. In Duinwijk

zal vooralsnog geen parkeer-

rsgnve vvoroen ingevoerd. Het

door PvdA en CDA gemaakte

voorstel werd gezien het af-

Zuid voorlopig ingetrokken.

Middenboulevard
Het bestemmingsplan werd

door de provincie afgevvszer

omdat er volgens Gedeputeerde

Staten (GS) geen samennang n

zit. Bovendien vond GS dat de

op het laatste moment aa nge-

brachte, ingn|L".'e
,Tc;vvij::i;:rg;i"!

opnieuw onderwerp moeten zijn

van een inspraakprocedure Gok

het verdedigingsplan voor de

kust, waarover komende week

meer bekend zal worden, heeft

grote invloed op de plannen voor

de Middenboulevard en het nu

in behandeling zijnde bestem-

mingsplan Strand en Duin.

PvdA, CDA en GBZ willen, uit-

gaande van het op 11 december

2006 door het college ter visie

gelegde plan, bekijken wat de

mogelijkheden zijn om aan de

vingerwijzingen van de provincie

tevoicioen Qokwiller de ene par-

tijen jeki ken wat vooi irogel jk-

hedenerzijncl"! , cedeelcrib eden

adhuisplein, Watertorenplein

;n Van Fenemaplein) apart te

ontwikkelen. Groen Links en de

SP willen ook uitgaan van de

plannen van 11 december 2006,

maarwillen daarnaast ook bekij-

ken of het maken vaneen nieuw

bestemmingsplan mogelijk is.

De coalitiepartijen VVD en OPZ

willen vooral overleggen met de

belanghebbende bewoners en

de plannen opnieuw met deze

groep bespreken. OPZ wekte li

dens de discussie de wrevel var

burgemeester Niek Meijer door

voor te stel len de verantwoord:'

lijke gedeputeerde uitte 1 ; c ;;<

waarin bekeken zou worden

water na de diverse beslissingen

mogel i' :s Meijer stelde dat dit

pol tiek gezien n et juist was en

zag het zelfs als een motie van

wantrouwen ten opzichte van

het college. Het college zal de

koirende tijd voorstellen form u-

leren voor de vergadering van de

commissie Raadszaken. Ook zal

worden bekeken op welke wijze

het voorkeursrecht gemeenten

opnieuw kan worden vastge-

steld.

Sporten is gezond!
www.sportinzandvoort.nl

' Sportraad Zandvoort

Groot,

maar niet in

Zandvoort
Groot, groter, grootst. Dat Is

wat ons opvalt. Nu eens geen

bezoek aan Spanje. Mlami,

Amerika Is het begin van de

Het begint al met het ontbijt.

Grote borden, grote glazen

water. Ook de bekers koffie

zijn lm mens. 'Starbuck' koffie

(hulp aan de boeren). Karton-

plastlc deksel erop. Voor ons

onhandlgom eruit tedrlnken.

Ook de auto's zijn groot. We
hebben nog nooit zoi,

Hummers,Maserati's,verle

zien rijden. De PC Hooftstraat

In Amsterdam is er niks bij.

sche auto's? Geen bezwaa

Rijden zonder helm? Toegi

staan. Velligheldsrïemen In c

taxi's? Elgenve ra ntwoordln;

het hoeft niet. Ook bellen in

de auto wordt niet beb.

Maar keihard rijden? Dat mag

mensen zo relaxed zlenrljden.

Regelmatig staan politieauto

langs de kant om de snelheid

mensen. We bekijken het

hxed. dat gaat vanzelf vanaf

fli-::sXXLargedlk).Groot,gro-

«:vn die Je krijgt. Gigantische

-.'ukken vlees, kip of kalkoen.

pizza's. Nletop te krijgen. Wi

leren snel. Nemen samen ééi

portie eten. Vragen een twee

de bord erbij en houden noj

overlEen'box'hoevenwenlel

Want dat Is ook heel gewoon.

Eten wat over Is, neem Je mee

naarhuls.'sLandswlJs,'sland5

denken. Zo'n koude hap op

mijn hotelkamer. Brrrrrrr.

Terug thuis zijn we verkouden

van de blazende airco's. S

ken we tabletjes en ho.

drankjes. Zijn 's nachts re;

matig wakker. De Jetlag speelt

ervaringrijker. En trouwen'

mooibljgekleurd.

iienfee -Brugman
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Schatten onder je voeten

Vanaf komende zaterdag 2 februari is er een nieuwe tentoonstelling in duin-

centrum de Zandwaaier aan de Zeeweg in Bloemendaal. De tentoonstelling

gaat over eenvrouw die in de 4e eeuw, in het gebied dat wij als Kennemerdui-

nen kennen, leefde. Ook is er een speciale module die gaat over de archeologi-

sche opgravingen die onlangs bij Groot Olmen zijn gedaan.

Archeologen troffen recentelijk in de

Kennemerduinen, bij Groot Olmen, de

resten aan van zes boerderijen uit de

zesde en zevende eeuw. De vondsten zijn

West-Europa. Er is onder andere een af-

druk gevonden van een voor die tijd enorm

woonstalhuis van 31 x 6 meter. Ook is veel

gebruksaardewerk aangetroffen. De wijze

van bouwen van dit huis is in Nederland

nog niet eerder aangetroffen.

De succesvolle tentoonstelling is eerder in

Castricum te bezichtigen geweest en gaat

overeen vrouw die in die tijd geleefd heeft

en waarvan het hoofd is gereconstrueerd.

Haar naam: Hilde. Hieronder het verhaal

Mijn naam is Hilde. Ik leefde in de Vierde

eeuw, in de buurt Van Castricum. Jullie, in de

21e eeuW,Weten nauwelijks meerdat er toen

almensen Waren in Noord-Holland Nou.Wel

dus. We Woonden in grote boerderijen, bad-

den genoeg te eten en droegen mooie kleren.

We badden een goed teVen, Vind ik. Alleen als

het hard stormdeWas heteng.Wantdan kon

de zee bet tand in komen Meteen interactie-

ve tentoonstelling. Vol met spullen die ik me
ook uit mijn tijd kan herinneren: aardewerk

en kano's, koperen spelden, bronzen scharen

en benen kammen en nog veel meer, breng

ik de tijd Waarin ik leejiie naarje toe.

Zeespiegel

Spiegels

Verlichting

Kronen en plafonnières

Woonaccessoires
o.a. kinderstoeltjes

Badhuisplefc 8 (naast Holland Casino)

2042 JB Zandvoort Tel.: 023-571 4441
Maandag gesloten

Mogelijkheid tot nieuw evenement
Afgelopen zondag hebben een aantal blokarters op het Zandvoortse strand

uitgeprobeerd of er een mogelijkheid is om hier wedstrijden te kunnen zeilen.

Onder het toeziend oog van wethouder Wilfred Tates, Blokart Nederland en

vertegenwoordigers van Take Five, reden zij langs de vloedlijn af en aan om het

drooggevallen strand te testen.

den:"Het past bijzonder goed bij het 'merk'

Zandvoort: sportief, verbonden met strand

en zee en modern. Bovendien is er geen ge-

luidoverlast en geen uitstoot van schadelijke

gassen door verba ndingsmoto ren en dat is

natuurlijkook mooi meegenomen. De wed-

strijden zullen voor en na het seizoen gere-

den kunnen worden,waardoor erook buiten

het seizoen meer aantrekkingskracht is."Om

deze reden is Take Five-ondernemer Chris

Kuin ook zeer enthousiast: "De organisatie

zal toch ergens gehuisvest moeten worden

om de races te begeleiden en te coördineren.

Laat maar komen, ik zie het wel zitten. Hoe

meer reuring voor de deur hoe beter voor

Zandvoort en voor ons. Het lijkt mij trou-

wens ook een zeer leuk evenement", liet hij

ineen reactie weten toen hij maandag van

vakantie terugkwam.

Meer informatie over de blokart vindt uop:

vvvAvb o«'t -ron!

Hetwoord blokart i!

'blow' (het Engelse woord voorwind) en kart.

Een blokart is een kleine zeilwagen op drie

wielen waarmee naast op het land ook op

ijs gezeild kan worden. Omdat er slechts

één maat is, zijn er zeer goed wedstrijden

mogehj-; het jopauat is n 1999 door de

Nieuw-Zeelander Paul Beckett ontworpen

en is wereldwijd verspreid.

Tates was meer dan enthousiast en ziet

een groot aantal voordelen om dergelijke

wedstrijden in Zandvoort te laten plaatsvin-

Politieberichten

Ruiten vernield

In de Haltestraat hebben politieagenten

afgelopen maandagnacht rond 01.00 uur

een 31-jarige Haarlemmer aangehouden

wegens vernieling. Twee mannen hadden

even ervoor vijf ruiten vernield in een hore-

cagelegenheid. Na een korte achtervolging

kon een van de mannen door de politie wor-

den aangehouden. De andere verdachte is

ontkomen maar de politie is nog opzoek naar

deze verdachte.

Zandvoorter in Emnien

aangehouden
De politie heeft zaterdagnacht in

Emmen een 20-jarige man uit Zandvoort

aangehouden. De man rendeweg nadat

de politie vanwege een inbraakmelding

naar basisschool De Hasselbraam aan

Het Waal was gereden. Een ruit van de

school bleekte zijn vernield en binnen

waren een aantal flatscreens 'klaar ge-
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College zoekt Zandvoorters
voor e-debat

Voor de bestuurskrachtmeting, die onlangs van start is ge-

gaan, is het college van Zandvoort op zoek naar mensen die

een menig hebben over allerlei zaken die Zandvoort raken.

Burgemeester Niek Meijer: "We zoeken eigenlijk mensen

die niet tot de vaste kring van circa 300 geïnteresseerden,

die op allerlei podia aanwezig zijn en waar we overigens

wel heel blij mee zijn, behoren maar we! een idee hebben

wat er binnen Zandvoort gaande is."

"Het onderzoek is nodig

om te kunnen bepalen of

Zandvoort de problemen
die het in de toekomst op

zich af zal zien komen, op

adequate en zorgvuldige

wijze en met de nodige
kwaliteit af kan handelen.

Het is een initiatief van de

raad en het college om-
armt het graag. Ook eist de

provincie dat de bestuurs-

kracht in orde is en finan-

ciert dan ook de helft van

de kosten", lichtte Meijer

ek meldde, heeft het

ege de raad laten we-

reageren op de stelling en

op elkaar. Hierdoor staat

alles op de harde schijf en

kan verder geanalyseerd

worden. Enige typevaar-

dig "ie ie is dus wel gewenst.

Verdergaranderen het bu-

anonimiteitvande deelne-

mers", verduidelijkt Meijer.

Naast een 'burgerpanel'zal

dezelfde dag een aantal

bestuurders en vertegen-

woordigers van partners

van Zandvoort uit de regio

het college om hetzelfde e-

debat te voeren. Die wor-

den echter uitgenodigd en

hoeven niet te solliciteren.

odigt dan ook ie-

laten, een bureau dat da.

Het gebuikt daarvoor z,

te kun

onder;

1 een vergelijk

aken.Voordit

5 ook de me-

de Zandvoortse bevolking

nodig. Dit wil Beerenschot

onderzoeken via een zo

genaamd e-debat waarin

prikkelende stellingen

worden voorgelegd. Voor
dit debat worden mensen
gevraagd die een mening
hebben en niet tot de vast

groepvan geïnteresseerden

behoren. "Ik hoop oprecht dat het ond
dat er nu eens een paar dit jaar kla

andere Zandvoorters zich

willen laten horen. We heb-

ben 15 mensen nodig voor

dit e-debat dat via compu-
ters wordt gehouden. Het

debat wordt op 26 maart
aanstaande in Pluspunt

Noord gehouden en voor

een hapje en een drankje

wordt g.

Meijei

dereen uit om te sollicite-

ren naar een plaats in het

e-debatpanel. "We hebben

15 mensen nodig om een

te maken. Ook zijn er na-

tuurlijk reserves nodig. Ik

nodigudanook uit om via

ster i

nl aan mij uw kandidaat-

stelling bekend te maken.
Noteert u uw naam, adres

en motivatie om deel te ne-

goede keuze maken",aldus
een zeer enthousiaste bur-

.rzoekinjuni

ir moet zijn.

Wat de uitkomst is volgens

Meijer zeer belangrijk voor

de toekomst van onze ge-

meente en moet als stra-

tegieworden aangemerkt.

"Is de bestuurskracht goi

dan kan het misschien w

beter, is die onverhoo
daarentegen slecht, d

zit \,

iicd-

van een soort 'chatt en' gaat

hetdebatlopenen kanmen

en college bijgezet moeten
worden om de problemen
op te lossen," sluit Meijer

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 57327

Uit Spanje kregen we van de

hoofdpiet het volgende ver-

zoekje binnen. Tijdens de in-

tocht van Sinterklaas hebben

heel veel kinderen ontzettend

rocie tekeningen gemaakt die

door de pieten zijn opgehangen

in het zomer paleis van de Sint.

Bij de tekeningen zat ook een

heus kunstwerkje, namelijk een

zelfportret van Sinterklaas ge-

schilderd met acrylverf. Op de

achterkant van het schilder jte

staat alleen de naam 'Annabel'

vens. Graag zou Sinterkla

label 1 be-

lagt hij ofdanken. Da

Annabel ha

naar de redactie van de krant

zou willen sturen. Hopelijk her-

kent Annabel de foto van haar

kunstwerkje?

Omrijden

Omdat er verschillende zaken

in de Van Lennepweg geplr-iatsr

ordei

nieuw stuk hoofdriool, vrijlig-

cende fietspaden en een nieu-

we asfalt laag, is vanaf28 janu-

ari het gedeelte tussen de

rotonde en de Van Lennepweg,

net voorbij de kruising met de

Vondellaan, voor alle verkeer

afgesloten. De rotonde blijft

vrij toegankelijk voor wegge-

bruikers die naar de Linnaeus-

straat (Nieuw Noord) of de Dr.

J.R Thijsseweg (De Gorf en de

sportvelden) moeten. Center-

Pa rcs is bereikbaarvia deJacob

Cst?5t'aat. De bewoners in dit

gedeelte zijn (nog) niet vla

totale afsluiting op de

hoogte gesteld. In de bewo-

nersbrief van 4 december

2007 stond dat de afslui-

ting enkele dagen zou gaan

duren. Dat is helaas niet zo,

alles bij elkaar zal de afslui-

ting, ijs en weder dienende,

zes weken duren. Niet al-

leen de bus maar ook de

strandpachters en viskar-

ren moeten voorlopig om-

rijden.

Buslijn 81

In verband met de weg-

rkzaamheden aan de Van

inepweg moet ook de rou-

lijn 81 aangepast

ordei Van
Bloemendaal (strand) rijdt lijn

81 eerst naar het Busstation

Vervolgens via de Kostverloren-

straat naar Zandvoort Noord

en weer terug naar het Bus-

station. Daarna rijdt de bus

weer door naar Bloemendaal

(strand) en Haarlem. Net als

voorheen wordt Zandvoort

Noord elk half uur bediend

door lijn Bi. De aansluiting op

lijn 80 bij Busstation Zandvoort

blijft bestaan. Wilt uvan lijn 80

op lijn 81 overstappen, dan

dient u een kwartier eerder of

later met lijn 80 te reizen.

Namens Connexxion excuses

voor het ongemak.

Kogel is door de kerk

Samen met de organisator van

het KIKA artlestengala 2008,

Roy van Buuringen, gaat de

Zandvoortse actrice Monique

van der Werft het gala presen-

teren. Van der Werff, bekend

Zoop en So You Wannabe a

Popstar, vindt het een eer om
mee te werken aan het goede

doel. KIKA staat voor kinderen

kankervrij en werft fondsen die

ten goede komen aan de 7 kin-

der kankercent ra in Nederland

Het KIKA artiestengala vindt

plaats op vrijdag 21 maart inde

Beach Factory van Center Parcs

en er zullen 13 artiesten optre-

den waaronder Sven Duijff

(bekend van Paul de Leeu<«

Sasja en Eric Forrest (bekend

van X-factor) en de Zandvoort-

se/Haarlemse band Van Kessel.

De kaartverkoop start op 1 fe-

bruari bij de Bruna aan de

Grote Krocht en bij Used

Products in Haarlem.

Zandvoort Circuit Run

Op zondag 30 maart zal

een speciaal hardloope

nement op het circuit plaats

vinden. Maarliefst 40% v

het inschrijfgeld komtookten

goede aan KIKA. Inmidd

hebben er al meer dan 2900

deelnemers zich ingeschreven

voor de hoofdafstand van 12

km en de ladiesrun over 5 km.

Er is ook een speciale kinder-

loop en een GP Marathon es-

tafette georganiseerd. De or-

ganisatie is in handen van Le

Champion in samenwerking

met de Rotary Zandvoort. Tot

9 maart kunt u nog inschrij-

ven. Voor meer informatie:

Vergeefs gezocht

Ongeacht de boodschap in

KNRM-bemanning door eerst

aan boord te verzamelen, 01

daarna informatie in te wh
nen en vervolgens uit te v

ren. Liever tien keer te ve

dan één keer te weinig. Dat

was ook met de melding van

afgelopen zaterdagavond,

toen een automobilist om

Langevelderslag een rode

vuurpijl zag en de Neder-

landse Kustwacht alarmeer-

de. De KNRM-reddingboten

van Zandvoort en Noordwij k

werden ingezet om ge

menlijk hetzeegebied tussen

de twee badplaatsen te gaan

af zoeken. Ook de kusthulp-

beide reddingstations kam-

den tegelijkertijd het strand

Uft, Uitelndelijkwerd na €

uur niets gevonden. In o\

leg met de Nederlanc

Kustwacht werd er besloten

de zoekactie te beëindiger

0



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

msmssm na

3<£wekery

<P. aan 3£(eetf

Bloeiende violen

Primula's en
bloembollen in pot

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

Auto huren?

Nübij
MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij SLotemakers

Antislipschool.

io% korting*^,
multirent.nl

0900 - multirent

I MultiRent nimkllM

Tel: 023 -532 90 32 E-mail

enamju Finally

ACTlil ACTlil ACTlil

Bent u toe aan
een nieuwe uitdaging?

Probeer nu 10 lessen

zelfverdediging (Jiu-jitsu)

voor maar €4U, _

Get Finally in shape with

Finally!

Informeer ernaar
bij ons sportcentrum.

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bezorgen bij u in de buurt

Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

Aantrekkelijke bijverdienste

Lekker bijverdienen met

leukwerk in de buurt

Word ook postbezorger!

SELEKTMAIL
NEDERLAND

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort

Da's anderepost

Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er

jaren woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbeigen beschikt over 9 slaapkamers,

keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weerde uitstraling te krijgen die het verdient.

Indeling:

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douche gelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het

terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekelder en toegang naar de

eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

Elektrische io Huiken

Elektrische zonneschermen 2006

De pensionvergunning zal opnieuw moeten worden aangevraagd

Woonopp ca. 165 m', perceelopp. 295 m'

Vraagprijs € 595.000,-- &



ZorgContact werkt financieel tekort weg
ZorgContact heeft in 2007 vee 1 meer zorg geboden dan was Antwoord

beraamd. Door het nemen va 1 de maatschappelijke verant- "Het antwoord op onze brief

van november liet lang op

zich wachten. We hadden
woordelijkheid bleek afgelope n november, dat ruim een half

miljoen euro meer was uitgegeven dan met het regionale de brief ook gestuurd naar

Zorgkantoor was afgesproken Deze overproductie werd ver- de Tweede Kamerfracties,

oorzaakt doordat meer persor en de verpleeghuiszorg nodig Nadat de VVD had aange-

hebben en ook aan meer ouderen thuiszorg wordt geboden
drongen op beantwoording

dan vooraf was verwacht. actie gekomen. De staats-

secretaris heeft in haar

"We hebben dit risico geno- wege de dreiging dat we de antwoord van 14 januari

men omdatwij onze maat- extra uren niet vergoed krij- aangegeven dat wij op ter-

schappelijke verantwoorde- gen hebben we de afgelo- mijn meer geld kunnen ver-

lijkheid nemen voor de pen tijd twee maatregelen wachten maar dat dit gele i-

inwoners in ons werkge- genomen. Een daarvan is d el ijk zal plaatsvinden. Ook
bied. Dit kunnen wij ons dat de bewoners van de se- wordt verwezen naar extra

veroorloven omdat wij over niorenwoningen bij HiD nu middelen die zij landelijk

een gezonde financiële re- de zorg gefinancierd krijgen beschikbaar stelt. Op onze

serve beschikken. De over- vanuiteen PersoonsGebon- uitnodiging om eens langs

heid is de zorg zodanig aan den Budget (PGB). Op deze te komen en onze kritiek op

het herinrichten dat er vorm van ondersteuning zit detoenemende bureaucra-

da ad werkelijk sprake is van namelijk nog geen rem. De tisering wordt echter niet

marktwerking en concur- bureaucratie rond deze re- ingegaan", schetst Mulder
rentie. Blijkbaar doen wij geling is echter groot en per hoe traag de rijksoverheid

het goed want we krijgen saldo kost het de overheid heeft gereageerd op zijn

steeds meer klanten, met meer geld. De omzetting is noodkreet.

name ook zelfstandig wo- met succes verlopen. De an-

nende ouderen. Wij zeggen dere maatregel is dat we 75 Geld

in principe nooit 'nee' tegen verzorgingshuisplaatsen In de afgelopen weken is

inwoners van Zandvoort. hebben omgezet naar ver- het tekort vaneen half mil-

Bentveld, Bennebroek en pleeghuisplaatsen. Met joen euro gereduceerd tot

Vogelenzang", zegt drs. Ger deze maatregel wordt een € 100.000. De staatssecre-

Mulder, algemeen direc- hogere financiële uitkering taris droeg €100.000 bijen

teur/bestuurder van Zorg- verkregen. Het Ministerie het regionale Zorgkantoor

Contact. Naast het Huis in van VWS moet deze maat- betaalde € 300.00 uit. "Uit

de Duinen (HiD) en de AG regel nog goedkeuren, maar onze jaarcijfers zal moeten
Bodaan maken ook Meer- gelet op de zorgzwaarte van blijken hoe groot dit be-

leven in Bennebroek en een veel cliënten hebben we drag exact uitvalt, met de

wooncomplex in Vogelen- daar gewoon recht op', € 400.000 zijn weechteral

zang daar deel van uit. schetst Mulderde inspan- uit de zorgen. De suggestie

ningen van zijn organisatie van de staatssecretaris dat

Brief om de zorgverlening ook fi- wealsweonvoldoende bud-

"Het gegeven dat de over- nancieel mogelijkte maken. get hebben nieuwe cliënten

heid organisaties als Zorg- moeten doorverwijzen naar

Contact aanspoort zoveel Medewerkers anderen, wordt door ons

mogelijk cliënten te helpen. ZorgContact is in de geluk- niet opgevolgd. In principe

waarbij een toenemend kige omstandigheid dat er zullen wij nooit zorg aan
aantal thuiswonenden, voldoende medewerkers inwoners van Zandvoort,

maar tegelijkertijd geen geworven kunnen worden. Bentveld en Bennebroek
vergoeding geeft voor het "Vaak doordat onze mede- weigeren", besluit Mulder
werk dat voor deze groep werkers, die voor het groot- die het niet onwaarschijn-

wordt verricht, is te gek voor ste deel in ons werkgebied lijk acht dat ZorgContact

woorden! Voor ZorgContact wonen, anderen weten te ook in 2008 geconfronteerd

is dat reden geweest om in interesseren om bij ons te wordt met soortgelijke

november 2007 per brief komen werken. Daarnaast problemen. Overigens zal

een beroep te doen op staats- hebben wij een uitsteken- ZorgContact geen beroep

secretaris Bussemaker om de naam als het gaat om doen op de gemeenten. De
deze uren wel te betalen. de scholing en opleiding. gemeente is verantwoor-
Temeer omdat ook In 2006 al Dat onze kwaliteit goed is, delijk voor huishoudelijke

sprake was van een tekort blijkt uit het feitdat we on- thuiszorg en de AWBZ voor

van€ 220.000. Voordit be- langs het bronzen keurmerk de medische zorg. Twee ge-

drag loopt nog altijd een hebben gekregen.", aldus scheiden wegen, waar we
bezwaarprocedure. Van- Mulder. het volledig mee eens zijn.
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Transportbedrijf & Bandenservice

Van der Veld

We beginnen deze week met een stukje historie. Tachtig jaar

geleden, in 1928, begon de grootvader van de huidige eigena-

ren, Peter en Herman van der Veld, een transportbedrijf.Thans

beschikt het bedrijf over 18 trekkende eenheden, twintig zei-

lentrailers,3 koeltrailers en 9 containerchassis.

Peter vs n der Veld: "Onze negen- Helaas Is dat ook Van der Veld In

tien chauffeurs rijden voorna- november 2007 overkomen Peter:

melljk In Nederland, België en "Er zaten geen waardevolle spul-

Duitsland. Dit is een bewuste len in, maar In tien wagens heeft

keuze, want niet alleen is er een men gericht gezocht door aan de

tekort aan goede chauffeurs, zijkant van deze dertien meter

tegenwoordig wil men graag In lange auto's het doekstukte snij-

de weekenden thuis zijn en niet den. Gelukkig kunnen wij In ons

wekenlang onderweg." De voor- bedrijf de schade zelf repareren,

naamste vracht bestaat uit het Mijn broer Herman doet dat, die

vervoerenvanvIsvanultlJmulden. tevens het onderhoud aan onze

is Mor kMol

dermeerde financiële adminlstr;

tle verzorgt, wordt de aan boor

al Ingevroren vis perzellenwage

naar het koelhuis gebracht, wai

deze overgeladen wordt In conta

ners. "Wij brengen deze dan naï

Rotterdam om vervolgens pe

schikt dit bedrijf sinds 1996 ook

over een banden- en accuservice.

Herman Is hier verantwo^'dd j>;

vrachtwagens, maar toen ktvs ir t r

de strandtracto ren voor die speci-

ale banden. Wij verkopen nu alle

tlcu lieren." Natuurlijk worden zij

te p rk<; asi'rcrtici'Ci en eik es'i

lekke band kunt u daarlaten repa-

Peter, enigszins teleurgesteld: "WIJ daar op te slaan. Van maandag

hebben op drtogenbflk behoefte aan t/m vrijdag Is het bedrijf geopend

Egypte en ai

Ten behoeve

den de lege \

Veldzelfopc

-; A-.- <aai

ben aan de gemeente gevraagi

wij aanspraak kunnen maken op

gedeelte van het vrljgekoi

/an 0730 uur tot 16.30 uur.

Transportbedrijf& Bandense

Van der Veld, Voltastraat 3

Izuiverings installatie Zandvoort. Tel. 5719013. Op v.

ïauffeursgemaaktest

foto's 1

c
dvoortsecourant.nl

jatste tijd komt het re

gvoor dat vrachtauto'?

zeildoek zijn bespannen, door wijzing na

in worden opengesneden. Piet van d<

:col o -s potting.nl Denaar

o' ïtaa: Tegenwoordig o-

e vrachtwagens en is eei

O



Krant niet ontvangen? I Voor nabezorging of bezorgklachten:

bel 06-1139 H78 of

mail info@zvo-verspreiders.n

Vlees- en visgerechten van de fiaucsftoolgrill

Keiizeweekmenu
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€16,75

Wij heten u

van harte welkom
Voor informatie ofreserveren lei 025-5716450

Geopend van 1 7. 00 lot 22. 00. wncmilii" gt's/i>lr/i

Burg. E'igt'HicrlilriiiU ~2, /.iindvoort

Take Five

eitmmmt Winc

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz.nl

ft^pm «rPHSfiüF*

Café Oomstee
Zaterdag 16 februari

aanvang 20.30 uur

Workshop
Ritme & Muziek

(zelf meedoen dus)

Zeestraat 62 - Zandvaort
023-57 387 27

ASj^lBELIGHTS > -

Februari Voordeelmenu

* Dim-Sum: 2x Mini Lo<

2x Pangjit

2x Kerry K.

* Ajam Pangang Speci;

i: 16.30- 22.00 uur

mort Tel. 023- 57145G7

Doe spontaan,
verras je partner!

Valentijns Diner
14 februari 2008

Romantisch culinair

5-gangen diner

in restaurant "de Serre"

Reserveer nu en ontuang een attentie.

Open Golf Zandvoort

Duintjesveldweg 3, Zandvoort

023-571 5743
administratie@opengolfzanduoort.nl

Slechts

€ 35,-
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Dorpsgenoten
Koos van Duinen

Deze week te gast een voor velen misschien relatief onbeken-

de Zandvoorter. Dat is het doel van deze rubriek: kennismaken

met verschillende dorpsgenoten. Koos van Duinen is thans 61

jaar en komt oorspronkelijk uit Heemstede. Tot zijn vijfde jaar

heeft hij, samen met zijn broer, in Montreux en Sankt Moritz

(Zwitserland) gewoond, waar zijn ouders in het onderwijs

werkzaam waren.

Van Duinen:"Na mijn komst

in Nederland ben ik na de la-

zij lesgeven bij de bekende

modeacademie Charles
Montagne, eveneens in de

hoofdstad. Wie Aadje kent,

weet dat zij nog steeds een

geweldige uitstraling heeft.

Hobby's

Een grote passie van beiden

is hun 8-jarige hond Tootsie,

een blonde labrador; haar

overal bekende voorganger

Shortyeen geweldi-

ge hond. Aan hobby's

)k geen gebrek.

Veel reizen, nooit

altijd

geld, r

:ount-executive."

larlem heeft hij t

srkt bij Klein

Schiphorst en Mittendorf.

Door freelance werkzaam-

ste koo

in het

nstantie

,gerllede

n stede

;t best

heden

seerd in deze bran

in 1980 resulteerd

starten van een e

Oostzaan. Boes

Bennebroek, m
het bedrijf (

zeefdruk.nl) in Hi

gevestigd. "Ik be

trots op dat ik alk

heb kunnen betale

heb hoeven lenen'

zeer hartelijke en

In het begin leverde het be-

drijf veelal stickers voor be-

drijven (de horeca nam on-

der andere de stickers af die

destijds vaak op rijksdaalders

werden geplakt om het on-

derscheid met de gulden aan

te geven), maar het assorti-

ment is ruimschoots uitge-

breid met het bedrukken

van allerlei soorten materi-

aal; van textiel tot golfballen

aan toe. Tot op hoge leeftijd

eefdruk- hielp ook zijn

in de zaak met allerlei hand-

en spandiensten. xkiSie-oe

boekhouding.

Levenspartner

Een artikel over Koos van

Duinen schrijven kan ab-

soluut niet zonder aan zijn

partner Aadje van der Werf
voorbij te gaan. Hun liefde

was de reden dat Koos 3 5 jaar

geleden in Zandvoort kwam
wonen! Zij woonde toen al

inde De Ruyterstraat,alseen

van de eerste bewoners die

volop keus aan woonruimte
daar hadden. Aadje heefteen

boeiende carrière (groten-

deels; acnter de rug. Zij werk-

te destijds in de Kalverstraat

te Amsterdam bij Reveillon

(een chique cadeauwinkel),

maar werd op een gegeven

moment gevraagd om man-
nequin te worden. Dat is een

groo: succes gebleken, want
naast de vele modeshows (zij

loopt nu nog regelmatig voor

Meddens) en fotosessies kon

;sië, Ma-
Thailand,

Zuid-Afrika. Kenia

en Cuba. Op die

manier ben je vrij

*n leerjeookde be-

Iking beter kennen",

s Aadje, "en in de

zomer vaak naar het strand

of een biertje pakken bij het

Wapen van Zandvoort." Aadje

tennist en Koos is in 1988

gaan golfen bij Sonderland

en is inmiddels met handi-

cap 20 lid op De Houtrak.

icht ( chte

vi' jet idsbes:ed 113 hebben

zij sinds driejaar gevonden in

het werken op hun volkstuin

in Noord. "Na een open dag

hebben wij de keus gemaakt

en het perceel gekocht. Het

is heel leuk, ondanks het

feit dat wij geen elektriciteit

i strc water

tuinhuis hebben, maareen
eigen waterpomp en een op

butagas werkend koelkastje

functioneert ook prima!"

Zij telen half om half, ener-

zi ds bloemer en j'uleiz ds

groenten en fruit, zoals sla,

maïs, haricot verts, peultjes,

courgettes en aardbeien. Bij

de gemeente kunnen zij zak-

ken compost halen.

Kortom: een zeer van het

leven genietend stel. dat ui-

termate tevreden in ons dorp

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Ijskoude buien vrijdag en
zaterdag

Geen carnavaleske toptemperaturen bij de start van het

aankomende weekeinde, maar waarschijnlijk gure hagel-

stenen en ook natte sneeuwvlokken die de mensen om de

oren zullen vliegen. Het wordt namelijk kouder (minder

zacht!) vanaf vandaag en de ellenlange zachte januaripe-

riode wordt dan dus tijdelijk onderbroken.

Lang mag het allemaal niet

duren, want vanaf dat eer-

ste februariweekeinde her-

stelt het klassieke milde

patroon zich vrij spoedig

en ligt een echte winterpe-

riode in de verste verte niet

zal deze zich waarschijnlijk

grotendeels op zee afspe-

len, maar Zandvoort aan

Zee krijgt er waarschijnlijk

ook wel mee te maken. In

ieder geval komt er ruig

hting strand.

n het verschiet, tenminste Windstoten tot bo\

epuuropdeweerkaar- kilo

ten te verwachten.

Vaak is te zien in dit soort Donderdagavond en vrij-

bijzonder slappe winters dag beloven dus guur uit

dat er half- of eind februari te gaan pakken met enke-

nog een korte koudespurt Ie buien die mogelijk ook

waarneembaar is, die zich (natte) sneeuw kunnen

ook begin maart nog kan geven. Als zo'n bui wat

manifesteren (2005,2006). zwaarder is op vrijdag zou

Voorzichtig kunnen we nu het best eensevenwit kun-

vaststellen dat de hoofd- nen worden op een enkele

winter ons niets meer zal plaats. Op de valreep dus

biedendit seizoen, dusweer waarschijnlijk geen vol-

geen echtevorstperiode, die strekt sneeuw(vlok)loze

in de jaren negentig nog januari dit jaar.

In het weekeinde wordt

Woensdag hadden we het wat rustiger en dro-

aanvankelijk regen, maar ger onder invloed van een

in de middag knapte het kleine hogedrukuitloperen

goed op met de zon erbij, kan het een paar kilometer

De wind dient goed in de landinwaarts(Bentveld)tot

gaten te worden gehou- vorst komen inde nacht en

den deze donderdag, want vroege ochtend. Overdag

die zou wel eens flink kun- wordt het 5 graden.

tieve depressie vrij zuidelijk Volgende week is het ver-

doorkomt (in de buurt van trouwde zachte weer te-

Noorwegen). Het actieve rug en komt de ~io graden

windveld zou wel eens waarschijnlijk alweer In

een storm in zich kunnen zicht.

herbergen. Mocht die zich

daadwerkelijk openbaren, Weerman Mare Putto

Do. Za. Zo.

Weer

Temperatui

Min 3

Zon 10%

Neerslag 90%

25%

65%

1

35% 30%

35% 20%



IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

ilgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittywillem5e@pla11et.nt

f Jef & Henk

Bluijs
Sloemsierkunst I

bloemen

altpdmooi!

Haltestraat £5 Zandvoort tel. = 025-57 120 éO

G H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Binnen of buiten ?

www.sportinzandvoort.nl

r Yy'mr ' Sportraad Zandvoort

ZANDKORRELS 1 IIMV ULBO M

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

onder de volgende voorwaarden: 1

Geen onroerend goed of auto's L
- Geen goederen met een waarde boven 1

de €500,-

- Geen personeels- of zakenadvertentles 1

Zakelijke L
ZANDKORRELS €10,- («wterwjl

L
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant g
i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandagn 00 uur betekent plaatsing

d) afgeven bij: SVP Elk cijfei; leesteken

dezelfde week.

n elke letterofspatie in eenapartvakje p taatsen

"S^^^^^^^^HAWalfMMA Uwzandvo

ZrVHOKORRaS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 Mobie

06-54264259
v behar

schilders

'erkzaamhedei

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAGen NAP
Max PlanckstrajHt 44,

tel. 5730519/

06-53498304
www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

! ei '<s 5 aio as; ne:wetk

Ook avond en /weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

ioom2, 2-5 pers.

Winterberg, Sauerland

(D),'Landvandeiooo

bergen'. Op de berghel-

ling, midden in het

sportgebied Infoifam.

Bierings, 06-22902614

Verkoop

Zaterdag 2februar:

van 10.00 tot 13.0c

uur. Zwarteweg ia i

Aerdenhout (linker

;

weg Zandvoortselaa

Te koop gevraagd:

maat 40. Tel. 5719880

Tehuurgevraagd:

geschikte ruimte

therapie en E.F.T.

behandelingen te

geven. Tel 06-23940247.

Monique de Vries. www.
emotionelebji sns r.'.

Te koop:

garage in het

ondergrondse garage-

complex aan het Burg.

Van Fenemaplein.

tel. informatie:

0226-340334

gouden Ital. prenten

(0.25x0.35) p.st. €2.

Div. mod. prenten

(0.20x0.30) p.st. €i-€2

Tel. 5713509

prof. Zeemanstraat.

Gevraagd: 4-kamer-

flat in Zandvoort.

Tel. 5285275

Treinontmoeting.
22-12-2007 naar Breda.

Graag nieuw contact,

was boeiend! Brief

of tel. nr. bekend bij

de redactie van deze

krant (tel. 5732752)

Inde.
SpV4Lights

Iemand bedanken,

1 feliciteren

jfMï'iü^H ofverrassen?
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Nieuw Unicum zorgt voor zelfstandigheid

Wie kent er niet de grijze koepel van Nieuw Unicum, die net met zijn ronding boven de duinen van de

Zandvoortselaan uitsteekt? Het gebouw is een wereldje apart en betekent voor 18; mensen met een

lichamelijke beperking een eigen woonplek en biedt aan veel gespecialiseerde mensen een werkge-

legenheid.

Ook overbelasting

van het gezin of de

. De zorg is zowel

als voor kinderen en

er zijn verschillende

(ondersteunende en

activerende) begelei-

Zorg op maat

Ook is er altijd een

vast aanspreekpunt

(de zorgcoöi'Cinstorj

jeje-

ordt

Een wellicht nog onbekende

service van Nieuw Unicum is

deThuiszorg. Het is één van de

vele ondersteunende diensten

die vraaggericht werkt en zorg

levert, afgestemd aan mensen

meteen chronische ziekteen/

of lichamelijk;: Depe 1 ki '~g n de

thuissituatie.

ling van de auto's verrichtten.

Na een ererondje langs het

plantsoen van Nieuw Unicum

en een proost op de uitleid ng

van hetwagenpark kurme- de

medewerkers, in plaats van in

hun eigen auto, binnenkort op

een professionele wijze naar

hun cliënt.

Professionaliteit Zelfstandig in afhankelijk-

Om de thuiszorgmedewerkers heid

van Nieuw Unicum goed zicht- De medewerkers vanThuiszorg

baar te maken in de wijken zijn geschoold in het bieden

men vanaf februari in nieuwe en verpleging van mensen
bedrijfsauto's rijden. De vijf met ernstige, complexe li-

donkerblauwe auto's zijn her- chamelijke beperkingen. Het

kenbaar aan het speciale logo uitgangspunt van Thuiszorg

vanThuiszorg Nieuw Unicum. Nieuw Unicum iszorg leveren

Op 28 januari presenteerde aan huis, zodat de cliënt zo

zorgcoördinator Thuiszorg lang mogelijk inzijn eigen om-
Linda Haak op de Brinck één geving kan blijven functione-

van de nieuwe auto's, waarna ren. Zo kan een opname ineen

de22 medewerkersdeonthul- instelling uitgesteld of zelfs

pluspunt

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

kwijt kunt. Ei

gewerkt met kleine vaste

teams zodat men van tevo-

ren weet wie komt helpen. De

spe cis istische zorg die Nieuw

Unicum biedt duurt minimaal

een half uur en is niet alleen

voor Zandvoort maar ook

voor de gebieden die binnen

30 minuten vanuit Zandvoort

te bereiken zijn. De cliënt kan

zelf aangeven hoe vroeg of

laat men in of uit bed gehol-

pen wil worden. Ook na een

ziekenhuisopname of om een

opname te overbruggen is in

veel gevallen een aanvullende

ze p ver lening nodig. Als de cli-

ënt binnen de regio op vakan-

tie is, biedt Thuiszorg Nieuw
Unicum zelfs op uw vakantie-

adres ondersteun ng

Indicatie

De zorg van de Thuiszorg

wordt door de AWBZ ver-

goed op basis van een door

het Centrum lndicaties:s! ng

Zorg (CIZ) gestelde indicatie.

Het CIZ beoordeelt of men in

aanmerking komt voor pro-

fessionele zorg. Beschikt men

soonsgebonden budget (PGB)

of zorg in natura. Voor meer
informatie kunt u contact op-

nemen met: Nieuw Unicum,

tel. 57 61212 (maandag tot en

met vrijdag) of e-mail: lnfo@

Zandvoortse Courant nummer 5 31 JANUARI 2008

Spreuk van de week:

"Wie v/i?? bet licht wegloopt stiipt

voortdurend in zijn eigen schaduw.

"

(gesponsord door Grand Café Danzee) JT

AWARE nu ook mobiel
Sinds 2001 kent de regio Kennemerland AWARE. AWARE staat

voor Abused Women's Active Response Emergency en is een

actief alarmeringssysteem voor mishandelde vrouwen of man-

nen. Het is een alarmeringssysteem voor mensen die slachtoffer

zijn geweest van huiselijk geweld en het risico lopen opnieuw

slachtoffer te worden van deze geweldsvorm. Tot nu toe is dit sy-

steem thuis geïnstalleerd en konden de mensen bij bedreiging

snel de politie inschakelen. Per 31 januari aanstaande krijgen de

deelnemers van AWARE een mobiel alarmeringssysteem.

Met dit apparaat kunnen zij de

hulp van de politie inroepen als

zij zich op een willekeurige -lïk

in de regio bevinden en belaagd

worden doorhunex-

partner of et

uitbreiding z>

lilielid. Deze

rvoor dat de

illeen in hun

ook op straat

veiliger zullen voelen.

Tot nu toe hebben voormalige be-

woonsters van Blijf Groep (voor-

heen Blijfvan mijn Lijf) en andere

vrouwen uit de regio steun en vei-

ligheid ondervonden vanAWARE
om herhaald slachtoffer te wor-

den te voorkomen. De afgelopen

jaren hebben ruim 60 mensen in

de regio Kennemerland gebruik

gemaakt van AWARE. Potentiële

deelnemers moeten aan kun-

nen tonen dat ze slachtoffer zijn

geweest van huiselijk geweld

en dat zij een reëel risico lopen

om opnieuw slachtoffer worden.

De relatie met de agressor moet

beëindigd zijn en de potentiële

deelnemer moet bereid zijn om
aangifte te doen van nieuwe

feiten. Aan de deelname zijn wel

kosten verbonden.

Bij het indrukken van de alarm-

knop wordt door middelvan GPS

diriicjitieljirpr-i;- :."v;;'- dirge-ied -

belaagd wordt. Door de meldka-

mervan de politie wordt een po-

litiewagen met prioriteit 1 naarde

plekgestuurd,waardedeelnemer

van AWARE zich bevindt. De open

spraakverbinding van het ap-

paraat maakt het mogelijk dat

meegeluisterd kan worden, zo-

dat het de toesnellende agenten

duidelijk wordt wat zich afspeelt

op de plaats waar het slachtoffer

z ch bevind:

Mensen, vrouwen zowel als man-

nen, die gebruik willen maken vs-i

AWARE, kunnen zich hiervoor

aanmelden bij de Blijf Groep, tel.

023-5320722.

Vrijwilligersfunctie als goede
opstap naar betaalde baan

Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) biedt ondersteu-

ning aan mantelzorgers uit Midden en Zuid Kennemerland.

Voor het begeleiden van groepjes mantelzorgers of vrijwilli-

gers, is Tandem op zoek naar coaches.

Dec ich orgai

bijeenkomsten

waar ervaringen worden uitge-

wisseld. Ook kan de coach vrij-

willigers individueel begeleiden.

Voor deze functie wordt, indien

gewenst, een training aangebo-

den De coach wordt begeleid

door de beroepskrachten van

Tandem. Defunct ie vraagt inle-

:i asi'-vestei ng z.?.\ ongeveei 4

tot 6 uur per maand bedragen.

Deze vrijwilligersfunctie kan

een goede opstap zijn naar

een betaalde baan. In het bij-

zonderworden ook mensen uit

meteen Marokkaanse ofTurkse

achtergrond uitgenodigd.

/e eigenschappen, goed

1 signaleren en rappor-

n affiniteit met mantel-

en chronisch zieken. De

Hebt u zin in deze nis

daging? Reageervia r

willigershulp@tandei

of bel met 023-89 10 (

Meer informatie: w
demzorg.nl

e uit-

w£>



Voor alle ZandvoortPashouders
^A€a*veécM&S'ft&'Kévi

Hele maand februari-.

Varkensschnitzels
naturelof gepaneerd

4 stuks €5,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

I

Nieuw:
Bloemenstal met

prachtige zijde bloemen

MTROMP
€25 KORTING 1

DF. TOPuirNoord-Hofland

5AMAQ MUD

bfj boeking van uw vakantie!
Allean voor Zanduoorl Pas-houdtiri.

Vraag raar da voorwaarden.

Grote Kroctit 21 - 023-5 H Z5ED
zs ndvoort@zonvaar I , nl

^toerkoop.nl ss

weelderig romig, heerlijk zacht

1 nu 500 gram slechts € 4,49

bloemen am zee
MetZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen. 4ÊI%.

Haltestraat 30 - Zandvoort ^9
Tel. 023 572 00 42

?lm
Bestel nu de ZandvoortPas 2008

'oorletter(s)Achternaam +

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5.00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

gestelde ZandvoortPas

i met een welkomstkado,

'gelijk bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK Met deaangehechtetegoedbon vooreen

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

Courant bankrekening nummer 61.57.69 .055 tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Een zakje
chocolade
tulpen
van €3,00

voor €2,50

10%'0 korting

op

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op eer CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken

A1*5 Ml KttiflteKI-nHtfUt'rtn

4&
BIJ HET DINER EEN

BLBBSJE HUISWIJN GRATIS

TEL. DZ3-5734DD I

_Mjip|M4JF|hMjip_

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 15,00

voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.iü

Gehele wintercollectie
25-50-75 en 100 euro

>J58

i

!5T?#'T^

Denk
om uw
hart...

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Kwark-
hartje

normaal 1.10, nu slechts

cent

ni:'l .noiv:o]g 6 februari 2008

en alleen in on>e vestiging teZandvocrt.

Raadhuisplein 2, Telefoon: OB -57 12 365

n openingstijden ze" ww

v



de aanbiedingen van deze week ^ ^andvo'

Lijst van
deelnemende
bedrijven

Koene Qeaning Service
J

www.koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44

1

Verzorging en vrije tijd:

"1ÊB

m 10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruna
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februa ri

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoor

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

-'^>Vi"»^^ v-'.' '*...

Mode en trends:

wSBrnÊSBÊÊlM

Wonen en onderhoud:



Kortingen of presentjes bij Schoffies

Kinderkledingspecialist Schoffies in Jupiter Plaza, doet sinds

kort ook mee met de ZandvoortPas. Na lang wikken en wegen

hebben Sylvia en haar zus Daniëlle de knoop doorgehakt en

zich bij de ZandvoortPas-organisatie aangesloten. Schoffies

gaat iedere twee weken een aanbieding doen aan Zandvoort-

Pas-houders. Op dit moment krijgt u bij uw aankoop en op

vertoon van uw ZandvoortPas een fraaie muts van het Deense

topmerk Grunt JeansWear ter waarde van € 9,95 kado!

hebbei

Schoffies is een winkel dat de

kinderkleding per seizoen ver-

koopt en hebben dus een aan-

tal keren per jaar een volledig

nieuwe collectie in de winkel

hangen. "We hebben nu al de

collectie voor het voorjaar bin-

maand of twee kunnen onze

klanten alweer de zomerkleding teit", vertelt ze enthousiast,

uitzoeken," De kledinglijnen

die Schoffies verkoopt zijn van In de maand februari is heffeest

erde merken. "Wij

r de kinderen tot

een jaar of 10 het merk Esprit

Kids en voor de wat ouderen,

tot een jaar of 14/15, EDCYouth.

We gaan zelfs tot maat 188! Ook

hebben wij kleding van Pumaen
ondergoed van Ten Cate, alles

dus pure degelijkheid en kwali-

bij Schoffies.

"We bestaan

dan al weer 8 jaar en dat gaat

gevierd worden met extra aan-

biedingen. Ik zal niet verklappen

welke dat zullen zijn. Laat de

lezers maar de pagina's van de

ZandvoortPas in de gaten hou-

den",zegtze raadselachtig.

Schoffies is gevestigd in de

Haltestraat 2d fin Jupiter Plaza)

rijdagavon

I. 5738047.

' a ' Sportraad Zandvoort

Manege Sandevoerde:
een moderne manege/

pensionstal
De aan de Keesomstraat gelegen manege San-

devoerde is een geheel nieuwe buitenbak rijker.

Sinds kort kunnen daar, als het weer het toestaat,

ook wedstrijden in gereden worden. Het dyna-

mische bedrijf geeft zes dagen per week kinder-

lessen, loungelessen voor 'opstappers' en lessen

voor beginners en gevorderden. Tevens kunnen

volwassenen in de avonduren hun lessen volgen.

Op zondag is er ruimte voor vrij rijden, buitenril-

ten en onderlinge wedstrijden.

Manege Sandi

een modern bed rijfdat

over veel faciliteiten

beschikt: ruime boxen.

heeft c

FNRS de ster

beho

een infrarood droger, Nede

bak.de nieuwe buiten- de ei;

bak met paddocks, een Veili;

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

ZHC wil graag weer groeienwaardoor uw kinderen

veilig les kunnen krijgen

of paard kunnen rijden.

De manege is gesitueerd

aan het begin van de dui-

nen waardoor buitenrit-

ten zeer interessant zijn.

Doordeduinen kan men
ook op het strand komen

voor een lekkere strand-

rit. Deze zijn overigens

alleen in de tijd tussen

half september en half

maart mogelijk.

De ta

Sandevoerde voert zijn

zeer vriendelijk. Een

ïo-ritten kaart voor de

jeugd heeft u al voor€ 95

dat€i35.Ukrljgtdamc

5. Een k ekin-

ee tot de top van

land. Ook voldoet

n van de stichting

e Paardensport,

derles 'in de groep' kost

€ 13,50 en voor volwas-

senen kost een groepsles

€ 17,50 Verder zijn erook

mogelijkheden voor pri-

vélessen en tot slot zijn

erook nog springlessen

gelijk. Meer informatie

kunt u krijgen via www
sandevoerde.nl of tele-

foonnummer 5715894.

De Zandvoortse Hockey Club (ZHC) wil weer groeie

met name de seniorenafdeling volledig is opgehevi

het begin van dit seizoen door personele probleme

gegooid, is er een nieuw bestuur opgestaan dat gra.

het ledenaantal naar 250 wil brengen. Dat is nodig o

zonder 'eerste' elftallen heefteen club bij n.

Erstaatnueenclubjeen- Erwin Hilbers, één van

thousiaste mensen klaar de leden die actief zijn

om ZHC nieuw leven in medewerking verleend:

te blazen en als eerste "Verder zullen we, om
de financiële situatie onze naamsbekend-
weer op peil te brengen, heid wat op te krikken,

Verder willen ze een ac- nog een aantal activi-

tlef spDIlsorbeleid voeren teiten opzetten. Zo zul-

want dat heeft enige tijd len we bijvoorbeeld in

stilgestaan. de loop van het jaar een

n. Nadat de laatste ja ren

n, de d mes hebben *an

n de har ddoek in de ing

gbinne i nu en twee aar

m de vereniging structuur

geen bestaansrecht.

Midd ïnstandstoer ooi

gaan

dit it oment ziin

Op

naarstig op zoek r aar

spele

ste c

rs voor de je

tegorie. Om
ng-

dle

te be reiken zullen

flyer

bij d

uit gaan d

e basisscho

len

en.

Elk n euw lid dat ich

hierd Dor aan gaat nel-

den krijgt een spec

toetredingskortin'

ale

uiter ard een nie we
hockeystickcadeai.

willenerweereen

We
lub

van naken met
rekende naa

nformatie ku ritu

krijge

site v

n vanaf de «

ww.zhconlin

eb-

e.nl

of via een e-mall r aar

bestu„,,_,

r A f

3k
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Het Zwarte Veld

Het Louis Davids Carré is een grootschalig project dat het

centrum van Zandvoort een heel ander uitzicht zal gaan

geven. Op de plaats waar straks de brede school, parkeer-

garage en andere gebouwen zullen verrijzen,

was vroeger een stuk braakliggend terrein:

het Zwarte Veldje. Menige Zandvoorter heeft

daar nog jeugdherinneringen over. Het werd

gebruikt als een soort vuilnisbelt want me-

nigeen stortteer zijn huisvuil. De naam kwam

van de kleur van de grond: zwart.

In 1947 waren er twee Zandvoortse kranten:

het Zandvoortse Nieuwsblad van drukkerij

F.M. van Deursen en de Zandvoortse Courant

van Us de Jong. In beide kranten was een arti-

kel opgenomen waarin het een en ander over het Zwarte

Veld werd gemeld. Vermaakt u zich met de verhalen, die

beide totaal anders van inhoud zijn.

Zandvoortse Courant van 20

september 1947:

Een oog in 't zeil

Knock-out

Wij hebben er ons vaak over

verwonderd dat de voet-

balsport zo weinig door de

schoolgaande jeugd beoe-

fend wordt. Herinneringen

ophalend, bevonden we
dat dat "in onze tijd" an-

gelijkheden toen veel ge-

moesten wij ons met het

Tolterrein ergens in duin

achter de gashouder, of op de

Scharrendrogerij maar behel-

pen, Tegenwoordig kunnen

de knapen semi-interland-

wedstrijden spelen naast

het oude Zeemeeuwenveld.

We hebben ons afgevraagd

of de jeugd minder sportief

zou zijn dan wij in onze zeer

jonge jaren.

Maar deze week ben ik op

een avond bij een comple-

te bokswedstrljd verzeild

geraakt. Op het zwarte

veldje.dat die naam met ere

draagt. Het is het strijdperk

geweest van zovele klasse-

en schoolwedstrijden, dat het

eigenlijk een heilige plaats is.

Daarom deed het ons zo goed

de jongens daar te zien knokken.

Niet maar wat getimmer, maar

boksen. Volgens de regelen van

het spel. De knapen hadden een

ring gemaakt, door heel simpel

wat lijnen in het stof te trek-

ken. Er stonden twee jongetjes

met heuse bokshandschoenen

benevens een scheidsrechter in

de ring. Eromheen een joelende

jongensschaar.de favoriete bok-

sers luidkeels aanmoedigend. En

in de hoeken zaten warempel

jochies met handdoeken en een

spons. Het ene ventje bokste

beheerst, keek uit en sloeg al-

leen toe als hij een gaatje zag.

Hetgeen niet moeilijk was, want

de tegenstander was een wilde

en als een bulldozer op z'n te-

genstander inbeukte. Echter

met het steeds maar lachende

gezicht naar de heilige zwarte

grond van het zogekleurde

ve d je gewend. "Kijken, Pietje!"

vermaande de scheidsrechter,

die meer instructeur was. Af en

toe kwam hijtussenbelden.als

de jonge boksers jonge wor-

stelaars werden. Zo nu en dan

een poeier op Pietjes konen en

een bijpassend bijvalsgeluid

van de andere vechters langs

de ring. Pietje werd bebeukt

tot hij veel te vroeg in de avond

reeds sterren begon te zien.

"Pietje", zei de scheidsrechter,

"met je rechterhand dekken

en links stoten " Waarop Pietje,

schee kijkend van inspanning,

tot het offensief overging. Nu

dreunde het zwarte veldje van

physiek zwakste broeder Maai

detegenstander.dietochal ron-

den in het voordeel was, d'r was

warempel een bel ook, begon te

lachen. Hij kon de schele ogen

van Pietje niet meer verdragen.

Pietje had nu ook een puntje

van z'n tong buitenboord lan-

gen. En dat deed de deur dicht.

De tegenstander kon niet meer

van het lachen. Waarop Piet z'n

enige treffer plaatste. De te-

gir'iïianrier zakte in elkaar van

het lachen. En werd plechtig

door twintig jonge monden
uitgeteld. Knock-out! Op hun

schouders hebben ze Pietje de

Koningstraat in gedragen Joe

riet "eestel j-e' in Haarlem ont-

vangen zijn. Wij zijn gerustge-

steld wat de sportiviteit van de

jeugd betreft.

Zandvoorts Nieuwsblad van

3 mei 1947:

Eén-oog

in het land der blinden

koning...

De Noord Zuid Hollandse Tram-

wegmaatschappij tracht niet

alleen door een behoorlijke

service op vervoersgebied haar

naam hoog te houden, zij doet

dit óók door de trambanen,

die naar Zandvoort leiden, zo

netjes mogelijk te doen zijn.

Zo zagen wij deze week dat

trampersoneel ter hoogte van

de halte Kostverloren bezig

was, de trambaan te zuiveren

van opgroeiend gras en onkruid,

papieren afval.

agen, of

dit geen monnikenwerk

Wie kijkt er naarde

de tram zit? Maar let

op als U bij

halte Kostverloren de

[trambaan oversteekt.

il óók wat

hebben en zulk een

<eung onderhouden

spoor oogt toch héél

r.daneen trambaan,

kerd door gras en

onkruid. Er zit óók ten op-

zichte van ons dorp een

zekere service in. Een tram-

reiziger vertelde me zelfs,

dat deze week de hele tram-

baan Amsterdam - Haarlem

van onkruid gezuiverd en dus

ne:jes gemaakt werd.

Ons gemeentebestuur moge

dit voorbeeld van een ijve-

rige tramdirectie ter harte

nemen. Er is in Zandvoort

'order Dat v

zitten met krotten van wo-

ningen die nodig moeten

worden opgeruimd om het

hogen, dat aanvaarden we.

want woningnood en trage

wederopbouw zijn hiervoor

als verontschuldiging aan te

voeren. Maar er is nog zoveel

wat opgeruimd kan worden.

Soms met betrekkelijk wei-

nig moeite. We denken aan

het vieze zwarte veldje, waar

ken. We denken aan de ver-

lengde Haemstedeweg waar

het voetpad bijna niet meer

te zien is door de weelderige

kruid. Is het zoveel moeite dit

eens grondig op te ruimen?

Een netjes uitziend dorp is

óókeen boel waard, detram-

directie geeft 't voorbeeld,

dat de gemeente moge vol-

gen. Er is nog vi I te do.
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Alvin and the Chipmunks

Alvin and the Chipmunks, gebaseerd op de teken-

serie, is een familie verhaal vol met humor, warmte

RADIO + TV
|g||

-g= N

o3:oo Countrytra

17:00 De avond

map TeppZeppi

k(H)

(H)

Donderdag

Zandvoort (H)

Vrijdag

oS:ooZFMjazz[H)

Woensdag 21:00 Groove Empire

o3:oo Vrijdagavond Café (H) 23:00 NightWalk

20:00 ZFMKIassiek (H) 24 uur per óog on ai,'

2200 Veenendaal in Zicht 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

lïTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH I5 de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland \s bovendien de officiële

rampenzender van de provincie Frequentie: FM B7.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

1 rr
Filmclub Simon van Collem:

California dreamin'
Cristian Nemescu (1979-2006) hoorde tot de nieu-

we generatie jonge Roemeense regisseurs, die ook

internationaal succesvol is. Met zijn eerste lange

speelfilm California dreamin' (Endless), die geba-

seerd is op ware gebeurtenissen, won hij onder

andere de Prix Un Certain Regard op het afgelopen

Filmfestival Cannes. Helaas overleed Nemescu tij-

dens de montage bij een auto-ongeluk en besloot

de producent de film als eerbetoon niet af te mon-

-et I: '999 e

we over anti-NAVO-
beweging en Kosovo-

oorlog.We bevinden ons

op een bruiloft in een

Roemeens dorp dat op

de doorgangsroute naar

Kosovo ligt. Dan horen

we dat 'de Amerikanen

komen'. In het verveelde

Roemeense dorp doet

het nieuws snel de ron-

de, want wie weet; mis-

schien kunnen ze hun

voordeel doen met de

mannen in legerpnnt.De

trein, die de Amerikaanse

wordt gestopt door de

stationschef Zijn ze ein-

delijk gekomen? Wel wat

ten met puberjongens, de Amerikan>

bekijken spandoeken buitenlandse bi

van stakers en worden en voor de Roeme
welkom geheten door geschiedenis in

de burgemeester, die bijzonder. We hei

een rommelig gestrikte nen de erfenis van

stropdas draagt met de Kusturica.

Amerikaanse vlag erop.

Elvis meets Roemeense Brom Filmkrant

Filmprogramma
31 januari t/m 06 februari
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lo the Picture-

OlivieT

Annema
basgitarist

k

JONG

"A

Tijdens een optreden bij een Jazzfestival in Zandvoort werd Oli-

vier Annema {20 jaar) op slag verliefd op het geluid van de bas-

gitaar. Hij was toen ongeveer zes jaar oud. Vanaf dat moment

wist hij wat hij wilde: basgitaar spelen. Zijn doel is uitgekomen.

Nu is hij basgitarist in de rockband Mutated Min ds . "Muziek is

mijn grootse passie, daar ga ik honderd procent voor."

s.a; lakt ti

zijn studie toegepaste psycholo-

gie aan de Saxion Hogeschool In

Deventer. Hij rels"

nt. zodra Je gaat spelen zit

sschoolin je al snel In een bepaalde roes.

weekend Jezelf verliezen in de m uziek, dat

de studio Inte duiken. Het is een enthousiast uit.

eindje rijden, maar dat heeft h Ij Het puur opgaan in de muziek

temanlervandenken."De

kunstenaar Ghall kijkt op een

absurdistisch en surrealistisch

naarde wereld, dat doen wij ook.

Alleen wij uiten dat In onze mu-„ ,
ziek en songteksten. Het Is rock-

* muziek met invloeden van o.a.

Radlohead, Muse en Metalllca.

We proberen een echt 'space' ef-

fect te creëren. Eigen lijk moetje

langrljkste redenen om het gewoon een keertje horen.

In de muziek verder te w Ie" Op onze website www.myspace.

gaan. "Al jong droomde com/mutatedmlnds zijn een

van om doorje eigen muz e ;
i

"

paarsoundtrackste beluisteren.

een soort van trance te ko -nen. Dan wordt het duidelijk wat Ik

Kijk, dat gebeurt er als wij met bedoel", aldus Olivler

z'n vieren staan te spelen Dat

Is de kick, mijn passie." O v e- Optreden

vormt samen met Bas de

Johannes van Rooien en Je

°"g.

ta 1 optredens gepland. Verder

van den Berg Mutated I\A nds. gaan ze binnenkort ook strijden

"De band bestond al ee rder,

rbl|- belangrijke popprijs in Noord-

gekomen. Het klikte goed Nlet Holland. Maar het eerste op-

alleen op muzikaal gebied. naar treden is al aanstaande vrijdag

ook persoonlijk. We zijn nl tal- in Williams Pub."Llve optreden

leen bandleden, maar ook hele voor publiek, dat Is het leukste

Column

Gewoon een
feestje!

Ik durf te wedden dat leder

een In Zandvoort hem n l

een nummer van hem heeft

gehoord. Natuurlijk heb ik het

dan over Mister Alaln Clark.

De rijzende ster In de muziek-

wereld. Om me heen hoorde

iksteeds vakerzijn naam val-

len. Verder had Ik een paar

Heb je ff...
....voor Martijd d'Hont.

25 jaar

Waar kennen we jou van?

"J.illie Kenner: mj misseh en van Geerling Anti

.verk hier e -"ds oor I, dj; 1.

op woensdag en zaterdag. Ik

der svxdere banden en accu's.

Daarnaast probeer ik natuurlijk

zo veel mogelijk service te verle-

ni"-n bi het :;an<statie-"."

Wat doe je naast

deze baan?

"Op hst -crnei-r, doe < veel uit-

ze-"dvver<, vee-al 111 do -orec;-. Ik

heb rï:ijM ,dip orra voor isaslheeren mij-" har; ligt dan o

in de horeea. I-" m,:ai1. tja <
,

.
,,aaree"ijn ij< -.voor - vas

dienst f/O-Kcn hij een neg te epe-e- restaurant. Daar h

ik eehl, eee veel zin in
"

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

"Af en toe ga i< vco- 00 p oz er ee-" balletje slaan bij Op

Gel ; Zandvoort. Hiernaast ben ik vaak te vinden op h

natuurlijk om te '^«en'l IJ veraard <a-" ;e r-ij eek in i

van de vele Vroegen in het dorp vingen. :,aar il' regelmal

ui el- vr" en..ien een biertje drink."

lakt, In. We gaan lekker knal

I Know Where It's @
Donderdag 31 januari:

Hou je van poëzie? Kom dan vanavond om 20.00

uu: '."i'-gL- ii" de b blb:heek van Zandvoort. Het

is Nationale Gedichtendag in heel Nederland

en bibliotheek Zandvoort heeft als gast het

duo 'De Hoeden de Rand', zij zingen poëzie van

bekende dichters. Entree is gratis.

Vrijdag 1 februari:

De Zandvoortse rockband 'Mutated Minds'

geeft een optreden weg in de Williams Pub In

'Inthe Picture' hierboven leesje meeroverdeze

band Ze gaan los tussen 22.00 uur en 00.00

Zondag 3 februari:

Weer een relaxte zondagmiddag bij Take Five

Zee met happy jazz en easy tunes. Vanaf

o uur speelt het Mainstream Jazz Combo

n het jaarrond strand pavi jc-en

Zondag 3 februari:

.Met je jongere neefje/nichtje of broertje/

£zusje naar De Krocht voor een onvervalst

jndercarnavah Van 14.00 tot 16 00 uur een

stje bouwen.

keere /anher

ellge.

vrolijke noot. Relaxed om
bij wakker te worden of om
naarte luisteren bijsombere

regenachtige dagen. Maar

ook om lekker op te dansen.

Vooral het nummer 'Father

and Frlend', wat hij met zijn

vader zingt Is te gekOm klp-

Het was superdruk

dlentjesln bllkkonje

kwam e inde lijk Clark met zijn

band het podium op. Van af de

eerste tot aan de laatste noot

was het gewoon een feestje.

Iedereen ging uit zijn dak Het

ukstev;

kon

is dat Ik echt

en dat hij en zijn band

iet ooknaarhunzin hadder

letenthouslasmespatteei

anaf.

eeltoen hij samen met zijn

ader, Dan Clark, begon te zln-

;en.Wauw!Nietalleenmool,

naar ook ontroerend. De

mers aan elkaar. Zo v<

hij dat hij het speciaal von

om op te treden In Zandvooi

omdat hij hier is opgegroel

lde

Aan h einde van de ond

bedankte hij ons, het uitzin-

nige pub Nek. "Tot de volgende

keer! Misschien weer hier?"

Jal Graagl Ik hoop het echt,

want hij Is eenfan rijker.

^ >
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Het kleinschalige complex is centraal gelegen aan de Hogeweg

met alle voorzieningen binnen handbereik: winkels, restaurants,

station, enz. Met de duinen, het strand en de zee op loopafstand

is de "Hogeweg" een ideale locatie om te wonen en te leven!

Een uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Hogeweg 46 Zandvoort

Luxueus kleinschalig appartementencomplex

bestaande uit 4 appartementen met parkeerplaats

op privéterrein

Uitgebreide brochure op aanvraag

Hogeweg 56A - 2042 G| Zandvoort

t SCllcïlk OïüHCO Tel " ° 23 " 5?1 2 9 M - Fax: 02 3 - 571 75 96

www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl
EH

Tennis tip van de week!

Wanneer je in de wedstrijd

op voorsprong bent gekomen,

verander dan nooit je stijl

van spelen. Blijf dezelfde

tactiek gebruiken die je deze

voorsprong hebt gebracht!

Deze tip wordje '—

^

aangeboden door TFNMls;»Vn*ö .nl

Voor meer tips & instructies

ga naar www.tennisdvd.niW f

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Huishoudelijke verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw cersocnlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639
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Zwemmen met de ANBO
Plons! Dat is wat overdreven maar elke maandagmorgen om

klokslag half tien gaan de leden van de ANBO-zwemdub te

water in het Aqua Romana van Center Parcs. Eerst wat bibbe-

ren op de kant is er niet bij, want het water is heerlijk warm.

Vanaf 09.15 uur verzamelen de bijdrage in ontvangst.

de zwemmers van de ANBO "Jan is aan het langlaufen in

zich voor het toegangshek Oostenrijk," legt ze uit. Jan

bij de kleedruimten. Ze heb- heeftduidelijkvelefans.

ben er zin in Sommigen
zwemmen al 25 jaar met de Geen bommetje
ANBO. Deoudstedeelneem- Wekelijks zwemmen ertus-

ster is bijna 90 jaar. Met een sen de 25 en 40 leden In het

maandkaart van de ANBO sportbad. Van 09.30 uur tot

kost het slechts € 2,50 per 10.30 uur is het bad exclu-

keer. "Is Jan ziek?" vraagt sief voor ANBO-leden. Er zit

bijna iedereen bezorgd aan altijd een badmeester- of

Marina, de echtgenote van juf bij voorde veiligheid. Ja,

Jan Wassenaar die de hon- je kunt je ook niet voorstel-

neurs voor haar man waar- len dat er leden uitgestuurd

neemt. Zij controleert de worden wegens wanend' ?.s.

toegangskaarten en neemt Sommige zwemmen keurige

baantjes, anderen doen oefe-

ningen of hangen gezelligte

kletsen aan de kant. "Het is

hoor!" verontschuldigt zich

een mevrouw. Het blijkt

Joukje Dingerdis-Jongsma te

zijn. Bekende naam? Haarva-

deren broer hadden het gara-

gebedrijf aan de Oranjestraat

op de plek waar nu de Deka

Markt staat. "Na de oorlog,

wanneer het 's winters vroor,

zette mijn vader het grote

water, zodat de Zandvoortse

kinderen de volgende dag

een ijsbaan hadden", weet
zij zich te herinneren.

BlubBlubBlub

Vele bekende en minder be-

voorbij.OokJaap Paap, die zich

als een soort Pieter van den

Hoogenband door het water

Waar een klein dorp
groot in kan zijn

"De schade die Zandvoort heeft geleden is niets vergeleken

met de ramp die zich in het zuidwestelijk deel van Nederland

heeft voltrokken", sprak burgemeester Van Fenema. Veertien

dagen eerder, 20 januari 1953 tijdens zijn nieuwjaarsrede, sprak

hij zijn dankbaarheid uit voor hetgeen in 1952 voor de weder-

opbouw van Zandvoort tot stand was gebracht. Hij kon toen

niet vermoeden dat hij twee weken later een spoedzitting met

de gemeenteraad zou beleggen om de gevolgenvan de jongste

watervloed te bespreken.

verdw

:er? Ja' maf
10.00 uur mag er ook van de

overige baden gebruik ge-

maakt worden, dus springen

ereenpaarin het bubbelbad

en duiken anderen in het gol-

venbad of buiten bad. Of ook

is geroetsjt, is helaas niet

niet uitgesloten.

Peacock Foundation bezorgt ouderen veel plezier
De heer Co de Pauw richtte 6 jaar geleden de Peacock Founda-

tion op. Deze stichting heeft als doel bewoners van zorginstel-

lingen een gezellige dag te bezorgen. Inmiddels profiteren zo'r

t werken van o.a.

hwin, Cole Porter

avids. Het staat

ig van Paul van

Utrecht en wordt op de piano

begeleid door And ré Elferink.

ondei

iend \ 1 het HiD, De

Pauw
genoot zichtbaar, niet alleen

van het optreden maar ook

van de reacties uit de zaal. "Zie

jehoe iedereen het naar dezin

heeft? Daar doen we het voor",

legde hij uit, "we hebben ook

het hele bejaardentehuis. Met

bussen naar Katwijk, daar gin-

gen we op de boot, met lefc<ere

hapjes, drankjes en muziek

aan boord. We hadden een

extra sponsor, want het kost

natuurlijk wel wat. Maar we
hadden allemaal een heer-

lijke dagl

: ligic-a

De orkaan, die ongelukkig sa-

menviel met springtij, zorgde

die zaterdag voor veel schade

aan de gehele Zandvoortse

kuststrook. De Zeereep werd

op vele plaatsen tot een steile

wal afgeschaafd. Het beton-

nen zwembassin bij Riche

was door de enorme kracht

uit elkaar geslagen. Op het

:u ;elijke strand viel de red-

dingspost 'Ernst Brokmeijer'

van zijn bunker. De overige

bunkers die in de zuide ij k

e

duinreep waren gebouwd,
stonden vrij op het strand.

Drie strandpaviljoens werden

volledig verwoest.

Veel schade

Ook in het dorp was de schade

enorm. Niet alleen dakpan-

nen, muurtjes, zinken goten,

schoorstenen en schuttingen

zes bomen op het Kerkplein

en Raadhuisplein werden
ontworteld en de windwij-

zer, het koperen schip op

het raadhuis, tuimelde naar

beneden Zondagmorgen
werden extra trams ingezet

en kwamen ook duizenden

auto's met ramptoeristen

naar ons dorp om de plek des

onheils te bekijken.

Afdeling Zandvoort van het

Nederlandse Rode Kruis or-

hngsactie.

eed met e

De

vvoigen door het dorp om de

actie kenbaar te maken en

riep mensen op om kleding

en dekens af te staan voor de

slachtoffers van de getroffen

gebieden op de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden.

Motorclub Zandvoort begon

om 19.00 uur als eerste met

het huis-aan-huis ophalen

van goederen. Op het centrale

verzamelpunt in het politie-

bureau sorteerden vrijwilli-

uur vertrokken de eerste twee

volle vrachtwagens richting

Den Haag. De Zandvoortse

sten uit het land. De collecte

leverde fl. 14.400 op.

Reddingsboot ter plaatse

Op maandagmiddag werd de

Zandvoortse reddingsboot

'CA. Dudok de Wit' pertractor

overgebracht naar Haarlem.

De boot, die in de Leidsevaart

te water gelaten werd, vertrok

met een deel van de beman-
ning, te weten schipper Floor

Koper, motordrijver Ab Bos,

Rook Koper, naar Rotterdam.

Ze bleven een week weg om
hulp in Zeeland te bieden.

"Het water vecht, maar het

2



Kook eens anders
kookrubriek

Saltimboca van zeeduivel

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:
6 plakjes rauwe ham
(Parmaof Serrano),

600 gr. zeeduiveliïlet,

12 blaadjes sa ie.

ZOllt,

versgemalen witte peper,

3 et! zachte boter,

n etl. olijfolie,

2etl.drogewittewijn,

12 cocktailprikkers.

Bereiding:

v>e hancplakken. iw de Leegte halveren. t>e zeeduivel in. -is. gelijke

stukken, verdelen, op leder stuk een. salieblaadje en. elk stukje om-
wikkelen, meteen. plakje \ma\m.. vaststeken. fw.et een, Gooktai.lpri.kker.

vi-er borden voorverwarmen., pe zeeduivel bestrooien met peper,

in. een. pan 1 etl. boter ew de olie verhitten., ce zeeduivel in, circa S
w.iin,w.ï£m, lichtbruin, bakken., halverwege kerew. r>e vis n,a het bak-

ken tussen, twee borden, warm. houden..

Aan, het bakvet de wijtv en. 3 eetlepels water toevoegen. H-et aan-bak-

sel Losroeren., van. het vu.ur af de rest v«w de zachte boter door dejus

roeren, en. dejus op sn^aak bret-vgecv kw.et zout nn, peper. Pe zeeduivel

over de warme borden, verdelen, en, dejus erover ei*, ern-aast schéppen-

serveren. n«t tagliatelle en. roergebakken, mediterrane groen-tew..

Kortingsactie Dierenbescherming

De afdeling Haarlem & Omstreken van de Dierenbescherming organiseert

weer de populaire kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten. Van-

af 1 februari 2008 kunnen particulieren een korting van (minimaal) € 10,- krij-

gen op de kosten van de operatie.

belangrijk het is dat katte-

kiezen hun dierte laten

'helpen'. Alleen zo kun-

nen de gevolgen van de

kortstondige liefdetussen

en worden vermeden:

ewensteneste.! ia-we

enen nogmeei katte-
1

in Nederland.

Vanaf 1 februari kun-

nen geïnteresseerden

op maandag t/m vrijdag

n 09.00 en 17.00

uur op het kantoor van

de Dierenbescherming in

Zandvoort (Keesomstraat

5) een kortingsformu-

gen. Buiten deze tijden

afspraak maken, hier-

voor kunnen ze bellen

met tel. 023-5343 44°-

De Dierenbescherming

Haarlem stelt 100 formu-

lieren voor deze kortings-

XAgÖKO
U werkt met de cijfers 1 t/m g. Deze dient u in

de witte vlakjes in te vullen De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op S. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-

dige som op zo een manier op te lossen dat hij

klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

FDG C KF
=

DD
+

X

CB
+

HEG

CKB HEE HKB

actie beschikbaar

Veel dierenartsen uit de

Kennemerland doen met

de actie mee door een

eigen extra korting van

5 per ingreep te geven.

E;d - inforn

tie het kantoor van de

Dierenbescherming op

bovengenoemd telefoon-

S~

Dier

van

de

Week

Chitah is een lieve poes, ze

is gevonden op straat. In het begin was ze een

beetje verlegen en kwam ze niet echt tevoor-

schijn. Maar nu ze wat langer hier is, gaat het

steeds beter. Ze ligt lekker m een mandje en

komt op je af voor een knuffel Haar grootste

hobby is eigenlijk wel eten 1 Ze is daarom ook

veel te dik Als ze de kans krijgt, eet ze zoveel

mogelijk op Ze moet ook echt op dieet als ze

bij haar nieuwe eigenaar is en wat meer be-

weging kan ook geen kwaad voor deze dame.

Hier is ze sociaal met andere katten, maar zal

het ook niet erg vinden om alle aandacht voor

zichzelf te hebben. Chitah zit hier af en toe bui-

ten en vindt dat ook wel erg prettig. Voor haar

afvalprogramma is het ook wel goed dat ze

haar pootjes buiten gaat strekken. Kortom, wie

zoekt er een lieve, wat rustige en eigenlijk ook

wel erg gezellige poes? Kom kijken in het asiel

aan de Keesomstraat 5. Geopend van maandag

tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00

uur. Tel. 5713888 of kijk op www.dierentehuis-

kennemerland.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 5 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering

van 22 januari en de verdere in week 4 door

het college genomen besluiten zijn 29 januari

vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 2 februari haalt de ecocar van Sita

weer Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d.

Broek 9.00-10.00 uur, Vomar io.icM1.00 uur,

Tolweg ii.io-i2.oo uur.

Reiniging CFT rotemmers

4, 5, 7 en 8 februari worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag

als het legen van uw rolemmer. Laat uw rol-

emmer na het legen staan totdat de schoon-

maakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na

17.30 uur zijn.

Intrekken Verkeersbesluit

Op grond van het op i november 1999 in wer-

king getreden Algemeen Delegatiebesluit

1999, hebben Burgemeester en Wethouders

van Zandvoort op 23 oktober 2007 besloten tot:

Het intrekken van de verkeersbesluiten voor

een gereserveerd ï ge i-^ndkaDten parkeerplaats

op de locaties: Tollensstraat 39 - Zeestraat 42
- Lorentzstraat 23 - Burg. Nawijnlaan 140 en

Kanaalweg/Oosterweg.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort.

-Gasthuisstraat n, gedeeltelijk vergroten wo-

ning, ingekomen 2i januari 2008, 2008-oioRv

-Gasthuisstraat 11, gedeeltelijk slopen garage,

-Linnaeusstraat i-oi t/m n-04, veranderen

gevelkozijnen, ingekomen 21 januari 2008,

2008-012LV

-Duintjesveldweg 5, plaatsen materiaalcontai-

ner, ingekomen 22 januari 2008,2008-013^

-Hogeweg 44, bouw appartementencomplex,

fase

-Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad
en bijgebouw, ingekomen 23 januari 2008,

-Dorpsplein 5, veranderen voorgevel, ingekomen

24januari 2008. 2008-017L.V

-Wilhelminaweg 32, vergroten won ing, ingeko-

men 24 januari 2008, 2008-018 Rviefase.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde

bouwvergunningen liggen bij de Centrale Balie

ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openings-

tijden Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplan-

nen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor

deze bouwplannen vrijstelling van het bestem-

mingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-

nemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie be-

tekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan zal dit worden gepubli-

ceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen..

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders

artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk Orde-

ning vrijstelling te verlenen voor het:

-veranderen van de winkel/woning op het per-

ceel Kerkstraat 12 en 12a te Zandvoort (bouw-

007-19 :v).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van

01 februari 2008 gedurende 6 weken ter inzage

bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tij-

dens de openingstijden Gedurende de termijn

van de terinzageligging kan een ieder schrifte-

lijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent

de aanvraag kenbaar maken bij het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek

van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Kapvergunningen aangevraagd

-Zandvoortselaan 151, 2 dennenbomen, i coni-

feer en ï esdoorn, aanvraag ingekomen op 24

december 2007, ivm overlast en slechte kwali-

teit, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapver-

gunning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U

kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen binnen een termijn van zes

weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk

kenbaar maken bij het col lege van de gemeente

Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergun-

ningen/ genomen besluite" ligger b de Cen-

trale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen

Gemeente Zandvoort

gedurende een termijn van zes weken na be-

kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatieda-

tum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw
brief aan het college van Burgemeesteren Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het

bezwaar schorst in beginsel niet de werking van

het besluit waartegen het is gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-

genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 1621 zooj BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alleafdelinge nzljnberelkbaarv a

{023)574010

Melding of kl iht?

Bel met de Ce tra Ie Meldlijn (023) 57402 00, ófvul

opde website iet digitale formu er nófstuureen

brief naarde lachtencoördlnat r

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08 30 16.00 uur

Donderdag: 08 ^0 20.00 uur

Vrijdag: 08 30 12.30 uur

Tijdens de do nderdagavondopc nst elling kunt u

maarvoor ee beperktaantalza een terecht.

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats e d erenbegraaf-

plaats aan d Tollensstraat z d gelljks open

tussen 08.00 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak naken met een co eü lid doet u via

hetcentralet lefoonnummer.D ar ijgeeftuaan

waarover u h et collegelid wilt pre ken. Het kan

zijn dat u eerst naar een vakafdel

wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen er concrete of gew ens te bouwplan-

nen is de we keenheid Vergun ln F verlening op

werkdagen te efonlsch berelkb= ar ussen og.00

en 10.00 uur.

Opzoek naar werk?

Werkgevers e n werkzoekers ma ke gebruik van

www.werken nzandvoort.com.Vor hetvindenof

aanb.edenva banen in Zandvo 3 rt

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

mü>



VOETBAL (Zaterdag)

SV Zandvoort laat punten liggen

Het zaterdagelftal van SVZandvoort heeft in Wijdeworm er niet van ZCFC kunnen winnen.Hoewel onze

plaatsgenoten helgrootste gedeelte van de wedstrijd dominant waren, bleef de score bij z-z steken.

Zandvoort-supporters tot

de 63 minuut wachten om
te kunnen juichen. Na een

scn tte rende voorzet van Max
Aardewerk wist Paap op onna-

volgbare wijze het leer tegen

de touwen te schieten, 2-2. Na

dit doelpunt kwamen er kan-

sen aan beide zijden, met mis-

schien wel de grootste voor

Meijer. Tot drie keer toe wist

hij alleen voor Van Kampen
te verschijnen en even zoveel

keren wist de Zandvoortse

doelman met katachtige re-

flexen te redden, die hiermee

zijn misser uit de eerste helft

meer dan goed maakte.

Het verschil bij ZCFC ten op-

zichte van de wedstrijd in

Zandvoort, toen Zandvoort

Ier: Jaap Meijer, oud-prof die

onder andere speelde in Ajax

2 en bij Volendam. Met zijn

46 jaar (!) was hij 'levensge-

vaarlijk' en een regelrechte

plaag voor de verdediging van

Zandvoort.

Het eerste kwartier was voor

de Zandvoorters en het was
niet verwonderlijk dat ze op

voorsprong kwamen. De ma-

nier waarop was echter niet

alledaags. Een vrije trap van

arry Paap werd doi

nede: nist 1

ging via het hoofd van ee

verdediger langs de ZCF(

keeper, 0-1. Gaandeweg g.

Zandvoort het initiatief u

handen, met als gevolg ee

steeds meer in de goede s

loop gelovend ZCFC dat door

topscorer Robbie de Jong,

na een inschattingsfout van

Zandvoort-doelman Michel

van <j in pen, in de 39e minuut

lanszij kwam. Het is dat de

Zandvoortse verdediging dit

seizoen het sterkste wapen is

van het elftal van Pieter Keur

(die zelf afwezig was), anders

aa''i; ;
l tege'-:ie"ei? geval ien

Toch kwamen de gastheren

voor rust nog op voorsprong,

2-1 derhalve bij rust.

Waarschijnlijk hebben de as-

sistenten van Keur een don-

derspeech gehouden want
na rust pakte Zandvoort de

draad, die zij na het eerste

kwartier hadden losgelaten,

weer op. Veel druk werd erop

het doel van ZCFC gezet en

het

Aan de andere kant hadd.

de gastheren v

eindsignaal alle geluk van d>

wereld toen Paap, op aange

, M :l BerF net e

.Y-msr 'erdet landei

evd. Toch moesten de

rollertje de paal wist te raken

waardoor de bal uit het doel

sprong. Gezien het beeld van

de tweede helft verdiende

Zandvoort misschien wat
meer maar mocht toch nog

blij zijn één punt mee naar

Zandvoort te nemen.

Door dit resultaat en de pres-

tatie van Monnickendam,
3-0 verlies bij Kennemerland,

heeft Zandvoort weer zicht

op de derde plaats. Deze kan

bereikt worden als komende
zaterdag de inhaalwedstrijd

(thuis,aanvang 14.30 uur) te-

gen ZOB gewonnen wordt.

Nuttige overwinning ZSC'04, SV Zandvoort gelijk

Opnieuw kan ZSC'04 een overwi:

woensdagavond tegen V&V met

Net als in de wedstrijd tegen

Geel Wit was scheidsrechter

Aad Leijendefluittist en net als

tegen Geel Wit was hij ook nu

weer in negstie' opzicht een

hoofdstuk apart. Het er ige ver-

schil was dat de Zandvoorters

nu met ruimere cijfers van de

:egen;t ander wonnen. ZSC'04

versloeg de opponent met 7-0.

Volgens Paap had dat 1

g noteren. Het te

ir liefst drie wisselspelers r

pervanV&V (te) goed op dreef

Prettige bijkomstigheid was
:.-|jh: e

anv-r izijn.r

De Stal '81, punten morste bij

een inhaalduel. Daardoorgaat

Z5C04 virtueel aan de leiding

in de strijd om het kampioen-

SV Zandvoort

SV Zandvoort had het wat

moeilijker tegen ZOG. Ondanks

een goed begin, waarbij de

coach Marcel Paap zat afgelopen

Zandvoorters een 2-0 voor-

sprong namen, kwamen de

Zandvoort kwam met 2-4

achter te staan, maar door een

stukje onverzettel
i
k ~e ig Ijkte

het onze plaatsgenoten uitein-

de i\'<tcn'r rog tot 4-4 te: ,:gte

komen. Daarmee pakten de zij

een punt. Voor Zandvoort een

prima resultaat maarvoorZOG

twee punten verlies.

>ren

sta

<W3

dep
rt is vo

n-

s te jveir De uststa id

rd b 23- bere kt.

Basketbal

Lions heren moeizaam langs
Racing Beverwijk 3

Dat de weg naar een kampioenschap niet over rozen gaat blijkt

wel uit de fysiek harde wedstrijd van afgelopen zaterdag. De

heren van The Lions wisten slechts met grote moeite van gast-

heer Racing Beverwijk 3 te winnen. Uiteindelijk werd een 40-47

overwinning mee naar Zandvoort genomen.

Onze plaatsgenoten kwamen huis maar slechts 11 punten

moeizaam uit de startblokken

en door het fysieke spel van

Racing, dat door de arbiters

niet werd bestraft, kon bijvoor-

beeld SanderVerboom niet in

zijn spel komen. Voornamelijk

de aanval in het eerste kwart

liep dan ook totaal niet, mede
door het gebrek aan commu-
nicatie tussen de spelers on-

derling. Pas bij een 8-0 achter-

stand kon de latere uitblinker

Evert Bol, altijd bereikbaar

en sterke 'inside' acties, voor

de eerste Zandvoortse score

zorgen. Ook verdedigend

lieten de Zandvoorters een

steek vallen en was het niet

verwonderend dat Racing

bij de eerste verplichte time-

out met 19-9 voorstond. Het

herstel kwam ook nog niet

in het tweede kwart. Wel

werd ertoen de basis gelegd

voor de uiteindelijke zege.

Verdedigend, Racing scoorde

slechts 4 punten in die 10

minuten, stond Lions als een

Na rust hetzelfde beeld:een In

een sterke zone verdedigend

Lions maar aanvallend was
het belabberd. Echter door

cie zoneverde^ig ing waren de

tegenstanders nauwelijks in

staat om te scoren. Achteraf

zou blijken dat zij gemiddeld

over de laatste drie kwarten

per kwart slechts 7 punten

bijeen wisten te sprokkelen.

Het laatste kwart gingen onze

plaatsgenoten met 3 punten

vooisp.'ong in. Tot 3 minuten

voor tijd kon Racing nog op

gelijke hoogte blijven. Toen

echter viel de eerste en enige

driepunter van Ron v.d. Meij

drietal scores van zijn team-
genoten wist Lions ook deze

klip te omzeilen. Topscores:

Ron v.d. Meij 15; Evert Bol 10.

Sportprogramma

Sportprogramma tot

Basketbal

Zaterdag2 februari

KorverSporthal.Zandvc

17.30 uur: Lions heren -

Handbal

Zondag 3 februari

Korver Sporthal, Zandvc

i240Uur:ZCS-Lotus2

Futsal

2105 uun Haarlem -SV Zandvt

Voetbal

Zaterdag2 februari

Sportcomplex Duintjesveld, Zand'

14.30 uur SV Zandvoort -ZOI

Zo:!iij g ; februari

V 14.00 uur Velsenoord - SV Zandvoort



Voetbal (zondag)

Fris SV Zandvoort zet Bloemendaal een hak

Het zondagelftal van SV Zand-

voort heeft in de streekderby

bij Bloemendaal zich van zijn

beste kant laten zien. In een

zeer onderhoudende wed-

strijd wisten zij de ambities

van Bloemendaal, om dit jaar

nog uit de vierde klasse te ko-

men, de grond in te boren. Na-

tuurlijk hadden de gastheren

al een aantal punten gemorst

maar nu is het zo goed als be-

Het werd een wedstrijd die

zich hoofdzakelijk op het

middenveld zou afspelen.

Zandvoort, zonder de gebles-

seerde Martijn Paap en de

lichtgeblesseerde Billy Visser

op de bank, speelde fris en vrij

en misschien wel één van de

beste wedstrijden wan dit sei-

zoen. Trainer Berry Buytenhek

moest, mede door het feit dat

Michael Kuijl (na onenigheid

met zijn medespelers) met de

nooi'Gei'zon is vertrokken, weer

uit de hoge hoed toveren en

slaagde daar met vlag en wim-

pel voor. Aanvoerder Michel

van Marm heerste bijna op

het middenveld en coachte

zijn team naar behoren.

enda. e de

iswaar de meeste tijd op de

helft van Zandvoort maar deze

zondag stond de Zandvoortse

verdediging als een huis. Als

ee" van ce gevaa' ike spie-

sen van de gastheren aange-

speeld werd, zat er gelijk een

Zandvoorter in zijn rug, geen

ruimte weggevend. Doordeze

instelling kreeg Bloemendaal

slechts een paar kleine kans-

jes, kon Zandvoort in de wed-

strijd groeien en als het een

klei' jeetie had r'ee£eze:e\

zouden onze plaatsgenoten

bij rust hebben geleid. Hoppe

echter miste een opgelegde

kans.

Na de o-o ruststand en de

thee, probeerde Bloemendaal

van alles om Zandvoort op de

knieën te krijgen. Via een schit-

terende 'half volley' opende

Bloemendaal de score. "Dan

zie je de bui alweer hangen.

We hebben al wedstrijden

lang steeds de pech dat de

tegenstander vlak voor tijd op

voorsprong komt en wij weer

met lege handen staan", rea-

geerde Buytenhek op de ach-

terstand. Nu echter niet want

Zandvoort wist de rug recht

te houden met als gevolg een

schitterend doelpunt van Jan

Zonneveld. Van grote afstand

wist hij meteen strak en diago-

naal schot de Bloemend jslse

ploeg op gelijk hoogte te bren-

gen. De voor Hoppe ingevallen

Biliy Visser had nog een grote

kans om drie punten mee naar

Zandvoort te nemen.

Gezien het vertoonde frisse

spel ijkt het alsof Zandvoort

weer naar boven kar kijken.

Komende zondag moeten zij

dat teen wart Za^.dvoo't

speelt dan uit tegen Velsenoord

(14.00 uur). Bij winst kan het

dan een plaats op de 'a
,_ gl jst

stijgen.

Eerste 'garage bridge drive' een feit

Afgelopen zondag hebben Rob en Anja Witte

van Autobedrijf Zandvoort een aanzet gege-

ven tot misschien wel een nieuwe trend: de

'garage bridge drive'. In samenwerking met

de Zandvoortse bridge Club werden er in de

showroom van het autobedrijf gebridged

door 48 bridgers.

Een volle showroom en veel

gezelligheid. dat waren zondag

de kenmerken bi A.,:o-edrif

Zandvoort. Witte had zich ga-

rant gesteld vooreen hapje

en een drankje en de ZBC had

de spelattributen geregeld.

ierdo.

had en wie weet: goed voor-

beeld doet goed volgen. "Ik wil

dit in iedergeval nog een keer

doen", zei een glunderende

Witte na afloop.

Uitslag: i Hans Hogendoi

67,05%, 2 Badi Overzier

Els Acda 61,69%, 4 Tom
Meulen 61,53%.

tortse Courant 31 JANUARI 2008

Puin op parkeerplaats gestort

De aannemer die op de Van Lennepweg bezig is, heeft het puin

dat afgevoerd moet worden, gestort op de parkeerplaats bij SV

Zandvoort. Hierdoor zijn een kleine 40 parkeerplaatsen voorlo-

pig niet te gebruiken! Als zoiets in het centrum gebeuren zou,

il

il
. :

„

Sfej-srï^- -#?"'- .-
,

•-

iS«S'jjJ J^i^K^il

Puin op parkeerplaats

Bergen puin kwam het be-

stuur van de voetbalclub te-

gen toen zij zateidjg na:-.- het

clubgebouw wilden gaan. Tot

zaterdag 20 (!) wedstii den

door de KNVB gepland met

die van buiten Zandvoort ko-

men, met de auto! Die auto's

werden dus elders gepar-

keerd met als gevolg dat de

bezoekende spelers van ZHC,

de gebruikers van de Korver

Sporthalen degolfspelersvan

Open Golf Zandvoort op een

groot tekort aan parkeerplaat-

sen werden getrakteerd

Bij navraag bleek dat

Zjndvoorters geklaagd heb-

ben via de klachtenlijn van

de gemeente Hierop is de

klachtencoördinator op on-

derzoek gegaan en heeft het

een en ander boven water

gehaald. Ton van Heemst,

gemeentelijk woordvoerder:

"De aannemer is zeer heftig

bezig met deVan Lennepweg

en had tijdelijk wat ruimte

nodig om het puin, dat uit

de grond komt, op te slaan.

Het is de bedoeling dat het

later weer de grond ingaat.

Er is in samenspraak met de

gemeente besloten het puin

TiJGelij-; op de parkeerplaats

bij het clubhuis SV Zandvoort

te storten. Verder ligt het in de

lijn der verwachting dat het

is. Dat is nog wel een behoor-

lijke periode waarin men zal

moet afzien en het is zeker

ook hinderlijk maar het kan

niet op een kortere termijn

.Vicge i|k kan het gedurende

de werkzaamheden gedeel-

telijk worden weggehaald en

dat isdan meegenomen."

De adverteerders van deze week

- Kenamju

Asian Delights Meijersr-:>* Rr^lauranl

Au:oL>ec ijf "a'idvooit MurtiRc" '..i: i/rf-i.i.fii-.. -ijven

Bertram& Brood Netexpc; Intemrl UV

BloemsierkunstJef&He nkSImj OpenCulf /d-:iJvuort

Café Neuf P.van Klrefl

Café Oomstee Pluspunt Boomhut

Sailfish Reclame

Circus Zandvoort Sea Optiek

CNC Groep SelektMail

Danzee Take Five

De Zeespiegel Top Thuiszorg

DorsmanAssurantién Van Aacken Glaszettersbed rijf

Gemeente Zandvoort Van Schaik. makelaar

IJzerhandel Zantvoort Willemse Elektrotechniek J
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Emmaweg36
Prachtige royale vrijstaande villa (bouwjaar 1997) met inpan-

dige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, diverse terrassen

en een heerlijke tuin die de privacy waarborgt. De woning is

rustig gelegen aan een pleintje, in het Alexanderpark midden

in het groene hart van Zandvoort.

Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Verwarmde garage met elektrische bedienbare deur

Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer

Op loopafstand van centrum, openbaar vervoer en strand

Woon oppervlakte ca. 200 m', inhoud ca. 600 m'

Vraagprijs € 945.000,-- XSSCm

Van Lennepweg 143
Goed onderhouden 3 kamer appartement op de T verdieping

gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.

Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,

bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het

complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten

parkeergarage en berging

• Om zo te betrekken!

• Licht stuukwerk

• Op loopafstand van station, centrum en strand

• Woonoppervlakte ca. 78 m'

Vraagprijs € 274.500,-
3*5

Burg. van Fenemaplein 16/3

Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) op de 2* verdieping gelegen met een woonkamer

van ca. 50 m ]

en heerlijk zeezicht, moderne keuken,

moderne badkamer en 2 slaapkamers. Dit complex beschikt

over een lift en ligt op steenworpafstand van het centrum

enopenbaarvervoer.

Ruim appartement en zo te betrekken!

Bergingindeonderbouw

Parkeren middels vergunningensysteem

Woonoppervlakteca. 100m!

Vraagprijs € 275.000,--
&

Tjerk Hiddesstraat 4/5

In prachtige gerenoveerd gebouw aan de boulevard van

Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement

is op de 3
E
verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige

woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken

en een garage in de onderbouw.

Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Boodschappenlift, inpandigeberging

Woonoppervlakte ca. 85 m'

Vraagprijs appartement € 249.000,--

Vraagprljs garage € 30.000,-
53

Emmaweg 15

Royale karakteristieke 2 onder 1 kap villa met 7 slaapkamers,

oprit, 2 garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning

staat in de geliefde groene buurtvan Zandvoort, op loopaf-

stand van het gezellige centrum, strand en het historische

station van Zandvoort.

Heerlijke groene woonomgeving

Rustig, kindvriendelijk gelegen

Zonnige gelegen achtertuin met achterom

De woning dient geheel gemoderniseerd te worden

Woonopp. 170 m1

, perceelopp. 533 m2

<&>
Vraagprijs € 759.000, - *ZZ£*

Oranjestraat 15
zw

Verrassend ruime 20- er jaren benedenwoning met souterrain,

woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en

besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in

het centrum en toch merk je daar niets van!

• Midden in het centrum van Zandvoort

• Op loopafstand van het strand gelegen

SlapendeVvE

Woonoppervlakte ca. 95 m'

Vraagprijs € 244.000,-

fjitïoj
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Actueel Cultuur Provincie

Zandvoortse kust is een zwakke schakel

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari stond het bestem-

mingsplan Middenboulevard opnieuw op de agenda. Dit naar

aanleidingvan de afwijzing van de Gedeputeerde Staten (GS)

die aangeven dat in dat gebied procedurele fouten zijn ge-

maakt. Gelijktijdig met de afwijzing stellen GS een kustver-

dedigingproject voor dat niet alleen grote invloed zal hebben

op het bestemmingsplan maar ook op de strandactiviteiten.

door Nel Kerkmai

In september 2003 geeft

Provincie Noord-Holland in zijr

nieuwsbrief Kustvisie 2050 a

aan dat "Zandvoort planner

heeft ontwikkeld voor vernieu-

wing van het buitendijks gele-

d. Deze bot

Auto Strijder

Zandvoort

sen met allerlei beperkingen

vanuit het waterkeringbelang

"

Tijdens de kustconferentie in

2006 wordt er gesproken om
de zwakke plekken in de kust

door zand in zee, respectieve!: j<

dijkversterking, aan te pakken.

Klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat de kust

de komende tientallen jaren

steeds zwaarder onder druk

komt te staan door klimaatver-

andering, zeespiegelstijging,

(middel

schakels ontstaan in de kust-

verdediging. Zandvoort behoort

tot één van de zwakkere scha-

kels waarbij een deel van de

bebouwing minder beschermd

wordt door duinen of dijken.

maatregelen genomen moeten

worden om ook de Zandvoortse

kust en de Randstad te bescher-

men voor de komende twee-

honderdjaar.

vervolg op pagina 3

Fantastisch kindercarnaval

Elfjes, zeerovers, prinsesjes, boeven, n

pen zondag waren ze allemaal aanwe

carnaval in De Krocht. Je

r op. Afgelo-

al aanwezig tijdens het kinder-

verwachten dat de kinderen de

Opa'

nilieleden waren

volop aanwezig om hun kroost

te kunnen fotograferen. filmen of

gewoon om te genieten van de

kleinties. die zich overigens prima

vermaakten op de

WimWilWel.Deen

polonaise met ook weer oudei

h*r tl

2>B
m

ht'i'ti'.im

'Heel fijn valkaren € 1.75

'4 kaasstengels € 2.95

Stap ook eens binnen
voor onze belegde

broodjes met
ambachtelijke salades

en onze koffie!

y

TIJDENS
DE VERBOUWING

ZIJN WIJ GEWOON
GEOPEND !

Kerksiraai 34-36

2042 JG Zandvoori
Tel. 023 - 57 12 466

de kar trokken. Het hco
:

;tepL-:i:

voorde kinderen was het uitdelen

van cadeautjes die door de spon-

len of sors beschikbaar waren gesteld.

an de Zonder deze sponsors was het

prima feest niet mogelijk en de organi-

/an dj satie wil ze dan ook uitdrukkelijk

ndere bedanken. De dj: "Volgend jaar

Dit kan niet meer stuk!"

Heeft u zich al aangemeld voor het e-debat in

Pluspunt op 26 maart?

Geef u op. Mail (inclusief een motivatie)

naar burgemeester@zandvoort.nl.

Meer informatie:

www.zandvoort.nl - webartikel: 'Burgemeester

hoort graag het 'andere' Zandvoortse geluid'

Gemeente Zandvoort

0



Zandvoortse Courant • r 6 7 FEBRUARI 2008

Familieberichten

NurniBiinLlil moeilijke kvmuqiiTciL, diu vuludu-n

injmtn itHNH wuTknaiim Irvrn in hul iHUforwij».

ïe vwi «na hetnutjum n «nse lieve ismt* en
(Hddtüjril*

A;?ii tjc Kemp
-Jtfm-

4 novumbcr ]925 Zöjnrlvoort 2 nrbnin ri Ï006

l'i! allpf nnuiïl:

CoiTtjiipQndi-ntii-iul n-s

C.Bi-k KL.IJk.imp

IVsIhii ÏLSfi

1-;i.:,...\ll \|:,:,-',r:,,.,|

Tléi-iu- Adü L-. ii(j lkii:tr kitn-n-r in H hm ui Ai- ] ïnicn :

.

slwmirgwfitiiiBiKik.

]ïc cn^mntLppkThLi^ln'Hl t\t\ pLtnL-Lvindm-nfi dwi-

iJvriiiiK ~ï ft'hrjjiri uni 12.15 uur in rrvmLiLuriuin

HijHiilk'fii . Vfi^iKfilfwen ÏTI 1* Haarlem- Koüdd.

Xnnfliwiji Ls t-r jfi'-lrfPf-nhrift ^Ikjinr ti> imtmiW-f-ri

Lnrtf-fintvmipkrirrirT van hei CTTirtntoriurn.

Uw bliK'im'n zijn mi'lktim i>ji hut idK»;
Huls in in Duinen, Hwrniin HeiJOTirnina.weE 7?

tcEnitdvwiri,

Bedroefd, maar da

heeft betekend, gev

;baar voor alles w

ï wij u kennis van

Berdina Marretje Lansdorp - Duijts

Dien

sinds 2006 weduwe van Han Lansdorp

op de leeftijd van 83 jaar

i'jir.t' iliini!t)iifi! il ir it (uit ilcSiiwiib

3 februari 2008

C'in'L-spi'nKlonriL-Ji.li'fi:

Jhr. Q.vanUfEordlaan 1

2042 PP Zandvoort

Moeder en oma is overg

Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Du Ix'jh'affmipk-ditigi'.cki zal w,i|-di-n jdK'iido

vrijdag 8 februari om 11.00 uur op de Algemei

EiL-iii-;i;itphi;its, Tiillensstraat ij 7 te Zandvoort.

Na de plechtigheid is er gelcgc

de koffiekamer i

dieid de familie t

in de begraafplaa

U.ur t'-y-tiwn tn /.iniftrjDrt ipA'i'fct

j.Tjinï kjjf U. < :.!i,i"i lx krttt

Willy vjn Limbeek - Ovu$

Wit

K ... ^H. I,-.

i «nwfm

njLiinU-efc

üaiilxii* 5
'

I..:.! ArmleLwKii

ri.ilü-pli'thliisliwj twvi\ fttlÜ-.;'

' ntUft 4 rebmarl ÏW6 m het en -

:i> i Midi Dvlrn*n Knjlrf

-*jU iVrhwiJi

«VÜtwrc

Kerkdiensten

ZONDAG 10 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzaridvoort.nl

ZieRK Parochie St.Agatha

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Oecumenische dienst

pastor D. Duives en ds. mr. J.W. Verwijs

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j

www.Adventikerk.com

10.00 uur ds. MA. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ, Tuijn

Waterstanden^.^
'E--UAR,

wwm V. ^lr
Hoog

. "'rts wate
G

R

Do 7 03 49 11.40 15.59

Vr 8 00.05 04.25 12.04 16.35

Za 9 00.35 04.59 12.45 17.09

Zo 10 00.55 05.38 13.26 17.47

Ma 11 01.46 06.16 13.59 18.30

Dl 12 02.04 06.56 14.40 19.15

Wo 13 02.56 07.38 15.14 20.06

Do 14 03.45 08.25 16.05 21.06

rSAIUISHREClAMt
Vooral Uw raamfolie

reclame borden * lichtbakken

autobelettering -digitaal printen

spandoeken * slicKers

textielbedrukking

www.sailfish.nl * info@sailfish.nl

Max Plancksliaat 30 Zandvoort A
06 - 50 644 254 1 023 - 57 3S7 4&W

RTV N-H
RADIO+TV hltïriHIÏ-HöUANr)

RTV-NH Is de publieke regionale omroep voor de provincie

NDord Holland. Radio Noord-Holland Is bovendien de officiële

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering www.rtvnh.nl

f Colofon * Zandvoortse
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Geen snelbus Zandvoort - Schiphol

Een snelle busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol lijkt na

een eerste verkenning door de provincie Noord-Holland niet

haalbaar. Het plan, dat begin 2007 door de provinciale PvdA-

fractie en enkele regionale afdelingen waaronder Zandvoort

werd gelanceerd, is onuitvoerbaar omdat er voor het traject

tussen het centrum van Heemstede en Zandvoort geen vrije

busbaan beschikbaar is, dan wel beschikbaar kan komen.

Vervolg van voorpagina

Het is de teleurstellende uit-

komst van een eerste onder-

zoek naar een hoogwaardige

open baarvervoersverbind ing

tussen Zandvoort en Schiphol.

Volgens de provincie heeft een

dergelijke verbinding aileen

zin als over het gehele traject

gebruik gemaakt kan worden

van een vrije busbaan. Op de

Lanckhorstlaan in Heemstede

is geen ruimte, terwijl in

Aerdenhout de bewoners ai

negatief reageerden toen het

onderzoek naar de mogelijk-

heden voorde snelbus werd

aangekondigd omdat de aan-

leg ten koste zou gaan van

veel groen en bovendien als

een soort muur het villadorp

in twee stukken zou delen

Trein sneller

Naast de onmogelijkheid een

vrije busbaan aan te leggen,

noemt de provincie ook als

reden dat de buslijn te wei-

nig passagiers zou trekken en

dat ook al zou er wel een vrije

busbaan beschikbaar zijn of

komen, de trein sneller blijft.

De provincie heeft ook alter-

natieven vanuit Heemstede

bekeken, maar toen bleek dat

een nieuwe buslijn de provin-

oe laarhjks een bedrag van 1,5

tot 3 miljoen euro gaat kosten

was het duidelijk dat de PvdA

plannen niet haalbaar zijn.

Teleurgesteld

PvdA-raadslid Fred Kroonsberg

is teleurgesteld over de uit-

komst. Hij heeft de agenda-

teraad verzocht het afwijzen

van de busverbinding op te

nemen op de agenda van de

eerstvolgende commissie
Raadszaken. Kroonsberg zal

over de inhoud van het rap-

port kritische vragen stellen

aan het Zandvoortse college

van B&W.

Oecumenische dienst

live op ZFM Zandvoort
De lokale omroep zendt uur. ZFM Zandvoort is te

op zondag 10 februari de ontvangen op 106.9 FM
oecumenische kerkdienst (ether), 104.5 (kabel), vla de

live uit. De dienst in de Tekst TV (TV kanaal 45) en op

Agathakerk begint om 10.30 www.zfmzandvoort.nl

Zeewa arts

Naar mogelijke oplossingen

voor de gevolgen van een

klimaatverandering is er, in

plaats van landwaarts, geko-

zenvooreen zeewaartsekust-

bescherming. In 2013 willen GS

samen met het Waterschap

hier een dijk (betonnen dam-

extra versterking in de zee-

wering. Het betekent voor het

Middenboulevardgebied dat

de bebouwing dan niet meer

buitendijks maar binnendijks

ligt en daardoor het wonen op

deze plek geen risico meer on-

dervindt bij een zware storm

waar kustafslag optreedt. Ook

is het dan toegestaan om ach-

ter de dijk ondergrondse par-

keergarage^ aan te leggen

wat in het huidige bestem-

Dijk in de duinen

Hoogheemraadschap geeft

twee opties voor het zeewaart-

se kustverdedigingproject. De

eerste keus (de lichte variant)

is een zandsuppletie waarbij

ge:ieeerd De tweede keus is

eendijk in de duinenrij waar-

door de gehele bebouwde kom

daar achter komt te liggen. Bij

de lichtere variant (optie 1) zal

keuze 2 moeten worden uit-

gevoerd! De werkzaamheden

die nodig zijn voor een dijk in

de duinen gebeurd In drie fa-

de vorm van zandsuppletie,

aanleg van een dijk die tegen

de huidige afgegraven duinen

komt te liggen, waarna de dijk

wordt afgedekt met een laag

zand dat een hoge duin gaat

Voor- en nadelen

Eén van de voordelen van

'dijk In de duinen' is dat de

mogelijkheid ontstaat voor

het ontwikkelen van een

ss intrek kei ij ke boulevard. Het

Badhuisplein, 'het venster

aan zee', wordt een plein in de

duinen met wellicht meeront-

wikkellngsmogelijkheden. Elk

voordeel heeft ook zijn nadeel

want door de duinverbreding

ligt het strand straks wel wat

verder. De strandpaviljoens,

reddingsposten en de jaar-

rondpaviljoens zullen tijdelijk

verplaatst/afgebroken moeten

worden. De strandafgangen

worden langeren de pLiats ng

van de KNRM moet opnieuw

bekeken worden Ook zal er

een aantal maanden geen ex-

ploitatiemogelijkheden zijn

voor de paviljoenhouders en

deviskarren.

Tijdsaspect

Rijnland en de Gemeente
Zandvoort hebben op 5 fe-

bruari een intentieverkla-

ring ondertekend, gericht op

het versneld realiseren van

een zeewaartse kustverde-

diging voor Zandvoort. De

bestemmingsplannen van

de Middenboulevard en van

Strand en Duin moeten wor-

den aangepast om de voor-

keursvariant van de kustver-

dediging uiteindelijk geit.rnite

te gaan geven. Of iedereen

zich kan vinden in dit project

is een ander gegeven. Want
de spreuk "alle man van pas

te maken en door iedereen

bemind zijn de onmogelijk-

ste zaken die men in 'ons

Zandvoort' vindt" hangt niet

voor niets in de raadzaal.

Column

Volgens mij...

steeds vaker diep in de nacht.

Maar de laatste spande de

kroon. Ik draalde de knop van

omdat erweereen schorsing

was. Ik had het wel gehad.

Vanwege het nachtelijk spo-

ken vind Ik het prettiger om
thuis de Zandvoortse perike-

len te volgen. Kaarsjes aan,

overheerlijk glaasje wijn erbij

Zandvoortse arena. Hoewel de

arena dit keer meereen carna-

valeske uitstraling had. De bur-

gervader zorgde voorde no-

dige verrassingen en draalde

met een vrolijke kwinkslag de

hele boelom, Zelfs de raadsle-

den deden driftig mee aan be-

Zo had Ik nooit verwacht dat

Astrid van der Veld (GBZ) m
zou stemmen met de VVD en

OPZ om het belangen par

renlnZuldte laten struikelen.

Zelfs de OPZ, die soms naa

bewoners luistert, zette nu het

selnop rood. De polonaise

het CDA en de PvdA eensge-

tijdig afgeblazen. Alaaf!

BIJ het agendapunt over de

Middenboulevard hoorde Ik

In de verte de carnavalskraker

'Doe een stapje naarvoren en

een stapje terug'. In mijn be-

levenis was het niet één maar

wel tien stapjes die de raads-

leden terugzettenl De stem-

ming van de raad zat er goed

In. Tussen de schorsingen door

vulde ik mijn glas nog eens,

want mijn bode was allang

naar bed omdat hij de volgen-

bene meteen raadsllddle zijn

tijd moest uitzitten. Dat z;

een lekker partijtje worden.

Trouwens, petje af voor de

vrijwilligster die de uitzending

teitje Di.sgemeentevo

mlnder'ouwenelen'. Gi

recht door

dlesloganookalween
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10 t/m 16februari:

Amnesty collecte in Zandvoort
Am nesty International zet zich in voor mensenrech-

ten. Deze onafhankelijke en onpartijdige organisa-

tie krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van

leden en giften. Ook de collecteweek is hierbij erg

belangrijk. Vanaf zondag 10 februari zal in Zand-

voort weer een week lang worden gecollecteerd.

Amnesty International is een wereldwijde organisatie

met duizenden vrijwilligers, die zich inzet voor een recht-

vaardige wereld Amnesty International voert acties

om schendingen van mensenrechten te voorkomen en

komt op voor de slachtoffers van schendingen. Een ac-

tueel voorbeeld, met de naderende Olympische Spelen,

is natuurlijk de dissident die in China is opgepakt.

Maar n et :- in China vinden de n

plaats. Amnesty v\

ek". d ii:i,:Ht_LiLi:" of demc:::atie. he: 11

wqmbmmg
Gevraagd

Bedienend personeel m/v
voor het seizoen.

Enige ervaring gewenst.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

Gevraagd per direct

part-Hme/fuil-time

Vlotte ervaren
verkoopster
voor Damesmodewinkel

in Zandvoort

Tel.: 023-5715473

Amnesty is on ps 't |dig.n et gebonden aan een politieke

overtuiging of godsdienst.

Uw geld wordt goed besteed, Amnesty International

heeft het CBF Keurkenmerk voor goede doelen Enige

voorbeelden:

-Eik jaar bezoeken Amnesty-delegaties vele landen

om onderzoek te doen, processen bij te wonen of met

regeringsvertegenwoordige rste praten

-Actie tegen marteling of politiegeweld

-Internationale projecten voor bescherming van men-

senrechtenactivisten

-Voorlichting en educatie over het onrecht in de wereld

Vanaf a,s. zondag zullen een 16-tal actieve collec-

tanten in geheel Zandvoort collecteren. Mocht er bij

u worden aangebeld dan weet u waarvoor het is, stuur

0YANKS0
SALOON

gevraagd
voor het aankomende seizoen

bar medewerkers m/v
full/parttime
Voor meer info:

023 571 9455-06 227871 38
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In memoriam:

Ada Kemp

rwijzeresAda Kemp is afge-

lopen zaterdag op 83-jarl- E ^^^^M.
ge leeftijd overleden. Ada ^JmKempwas de eerste hoofd- : *^k
leidster van de Joshina van

den Endenschool, die was

"Vagevestigd In het gebouw
waar tegenwoordig het L ^^k_
Rode Kruis is onderge-

bracht. Het gebouw werd in 1954 in gebruik ge-

nomen als kleuterschool. Voor de opening van

de school aan de Nicolaas Beetslaan begon Ada

Kemp met een kleuterklas in de voormalige Karel

Doormanschool, om begin jaren vijftig te verhui-

zen naar een lokaal in de toen nieuw geopende

voormalige Dr. Albert Plesmanschool aan de A.J.

van der M ooienstraat. Ada Kemp wordt vandaag,

donderdag 7 februari, in Haarlem gecremeerd.

Schoolgaande kinderen en op
zoek naar extra inkomen?

Voor onze (kamer)schoonmaak is

Hotel NH Zandvoort op zoek naar:

Medewerkers

Huishoudelijke dienst M/V

Houd je van aanpakken en heb je tijd van

9.00-15.00 uur of alleen/ook in het weekend?

Wil je werken in een enthousiast team en

heb je oog voor detail?

resse? Bel vooreen afspraak en mei

: NH Zandvoort

Ria Bruinsma of Irmi Sommerer
B ,rg Var. Alphenstraat 63

2047 KG ZANDVOORT
023-5760884

hskpng.nhzandvoortls'nh-hotels.

r informatie

vlnnn^pncinllst - Irnitni

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen

Die in een gezellig team willen werken.

Full time ofpart time

Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden

een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij _M. Hoi :elefoon 023-5719067

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Huishoudelijke verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

kernen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voor informatie kunt u bellen metA. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Zandvoortse redders

achttien keer in actie

tig ja

in de Zandvoortse reddingsboot Annie Pou-

18 keer in actie gekomen. Dat maakte de

secretaris van de Zandvoortse co

deze reddingsacties zijn 11 perst

reddingsstations van de KNRM s.

liefst 1795 keer in actie gekomen 1

dieren. Dit zijn nieuwe records.

imissie onlangs bekend. Bij

len aan wal gebracht. Alle

11 e n, 40 in totaal, zijn maar

1 redden 3419 mensen en 60

Annie Poulisse rukte iS keer uit in 200J

Voor de Zandvoortse redders

was zaterdag 28 april met drie

acties de drukste dag. Het was

toevallig ook de dag waarop
de KNRM-reddingstations

open huis hielden. Nog voor

de 'redboot' Annie Poulisse

met donateurs en gasten kon

gaan varen, trok zij pal onderde

kust hetvissersschiplJiVl7vlot.

Deze krant heeft daar nog ver-

slag van gedaan. Het vissers-

schip was door een touw in de

schroef stuurloos geworden

en gestrand. Na het vlottrek-

ken werd de IJM 7 overgedaan

aan een collega-vissersschip,

die haar naar Um uiden bracht.

De reddingsboot spoedde zich

direct hierna terug naar het

strand om de eerste gasten

voor die dag aan boord te ne-

men. Dezelfde dag verleenden

de Zaridvoortse rsddersop het

strand nog eerste hulp aan

een badgast met een arm uit

de kom en werd aan het einde

van de middag uitgerukt voor

een surfer in problemen.

DeAnnie Poulisse heeft in 2007

twee schepen die in de omge-

ronddreven, op sleeptouw ge-

rnfgelcverd Drie keer is het red-

dingstation gealarmeerd voor

een kitesurfer en vijfmaal voor

den. In twee gevallen slaagden

deKNRM-vrijwilligerseroptijd

in de zwemmers te traceren en

aan wal te brengen. De gered-

; zijn aansluitend

nbula ir het

lerd.

Op zondag 29JUÜ sloeg in de

branding een Hawaiiaanse

kano om, waarbij de 5 opva-

renden in het water terecht

kwamen. De Zandvoortse

Reddingsbrigade bracht twee

van hen naar het strand en de

Annie Poulisse nam de overige

vier drenkelingen aan boord.

Voorts heeft de reddingboei

voorde kust van Zandvoortvier

zoekacties uitgevoerd: twee-

gemelde vermissing en twee-

rode vuurpijl. Vijf keer ging het

bij een actie om loos alarm.

Iemand bedanken,
feliciteren ofverrassen?

Zet henvliaar

eens in (ie spotlights.'

^JVlET OOG EN OOR
jppfjpfeE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Buurman te koop
Wekelijks vindt u il

krant een paginE

Zandkorrels, kleine

advertenties. Daar k

i^!-:d f; lic

wat te koop s

koop vragen, i

Zo werd er vorige week et

woningruil-advertentie o

gegeven. De persoon die d.

deed ging echter wel erg vi

Het was namelijk niet dlet

de buren! Het zou een goe

grap geweest kunnen zijn a

mouwen. Zo gaat gedeputeer- Op pad

deSachaBaggerman(Cultuur), Hoewel
de BroekerVeiling een handje

helpen bij de verbouwing.

Gedeputeerde Jaap Bond

(Recreatie), gaat helmgras

verwijderen in de duinen bij

Schoorl en gedeputeerde

oij (Verkeer en

e at is ebied

Verv -r), 1 jei

fietsers een fïetsdipli

reiken. Voor mij komt Mooij

het beste er vanaf! Misschien

is er ergens nog een bandje te

plakken?

Taizédienst

Spaarnwoude niet naast de

deur ligt,willen we u dit leu-

ke uitstapje op 10 februari

toch melden. Het IVN Zuid-

Kennemerland organiseert

creatieschap Spaarnwoude

van 4 tot en met 10 jaar rond

informatie boerde rij Zorgvrij

Bij boerderij Zorgvrij ligt een

leuk natuurpad met allerlei

Ma; in dit ge^

buren de straat uit te wer-

ken. De bewoonster van het

aangeboden huls belde don-

derdags gelijk de redactie.

Helaas kan de opdrachtgever

niet worden achterhaald om-

dat de mini-advertentie via

geleverd Ruziënde buren zijn

geen zeldzaamheid, maar wij

hopen dat het voortaan z

e krant kaï

uitgevochten.

Eindresultaat

-order

f _£.

0- -

W
engesteld door

- werkgroep Talzé

in de Lokale Raad

jn Kerken, rond

2 brief van Paulus

nn de Galaten. Het

raat ook de:

enkel

Uit de eindstand van de pro-

vinciale verkiezing 'wat kies

jij', kwam naar voren dat de

inwoners van Noord Holland

het liefst de fiets pakken, ze

bij voorkeur wandelen in de

Schoorlse Duinen en hun po-

pulairste museum niet het

Juttersmu-ZEE-um is maar

de Broeker Veiling. De win-

naarsworden opeen bijzon-

dere wijze in het zonnetje ge-

zet. Dit keer geen geldprijzen,

bloemen of andere cadeaus

maar de gedeputeerden ste-

ken zelf hun handen uit de

en. stilte en

gebed. De bijeenkomst be-

gint om 19.30 uur. De dienst

is in de fysiotherapieruimte

en bevat vooral Nederlandse

teksten, een enkele tekst is in

het Italiaans of in het Latijn.

Wievt i.kana

19.00 uur terecht. Dan worden

de verschillende liederen alvast

meerstemmig doorgenomen.

Het 'voorzingen' maakt het

meezingen tijdens de dienst

gemakkelijker. Nieuw Unicum

(Zandvoortselaam65) is te be-

reiken met bus 80.

Bingo

De jaarlijkse bingo avond

van de Agatha kerk aan de

Grote Krocht is dit jaar op 15

februari. Zoals altijd zijn de

opbrengsten bestemd voor

een aantal goede doelen.

Dit keer staat het wees-

huis in Uganda op het ver-

langlijstje. Zij kunnen het

geld hard gebruiken voor

muskietennetten, bedden,

speelgoed en eten. Ook het

kinderthuis in Suriname

ontvangt een extraatje en

voor de kinderen in Polen

wordt het geld besteed

aan naschoolse opvang en

schoolboeken. De avond

begint om 20.00 uur en de

kerkdeur staat vanaf 19.30

^>
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Kostverlorenstraat 117 Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Een karakteristieke vrijstaande villa "De Abeel" uit 1912 meto.a. 6 royale

slaapkamers, 2 luxe badkamers, diverse woon-, eet- en zitgedeeltes,

garage, oprit voor meerdere auto's en een royale tuin rondom!
Rustig gelegen n hei ge ieide "Groene Hart" van Zandvoort Dp een steen-

dam ;ri> ieiï. :tn :.li|l'.'i'l '..ii'.i-nliin:.. ) :; nel: peneeldeuren en een grote

tuin rondom die garant staat voor optimale privacy;

Eiv.-ói lijden:1 ren he:i::h liging de charme, de rust, de r

moge lil neder die deze unieke villa u te bieden heeft!

Wconoppervlakte ca. 275 m', perceel 770 m', inhoud

Uitstekend onderhouden hal tv rijstaande woning (type 2/1 kap) met vrij uit-

zicht over beschermd natuurgebied de "Amsterdamse Waterleidingduinen"!
GeliLien .::: een ;?Kee v.i~ i~2 nv' sigen grond meteenca. 13 meter diepe

ije'i'i.ieTt:: o| ee " :;el'-ï: . n:::." et ierlle ..in Ie Fian: !.. .ï.instiaat, waar het

Hühlerluin ; vtrcir ig :sa ti- : eul en. m.jdem
tiet bar gedeelte in L-opslelling vzv div. inbouwappar

ig btsdnil I sver een voortuin Dp het zuiden en een

nendelijke achtertuin Dp het noordwesten met achte

de woonkamer gerealiseerd in 2002, buitenzijde gev

iging, impregnr. e en -
eLi-,-, e vj^gen in 2002;

Een gs:e lig ., ccnlun: jp éen ;ie iei:l itul.|i Z.v;:vj::

a, 320 m

ern 3-kan ipsndiige garage, luxe

_.._.., r, 2 slaapkamer__.._.
i Gesitueerd op de 2" verdieping van het in 2007 gerealiseerde, prestigieuze

appartementencomplex "Op Den Hoogen Weg".

Per trap of lift toegang tot appartement op 1' verdieping.
_

rking (in ondergelegen afgeslote

ê 30.000,- k.k.;

Jeuren door gehele woning.

rage) is afzonderlijk te

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Raadslid Boevé vertrekt per i april

Nadat vorige week donderdag overleg is gevoerd tussen Peter

Boevê en vertegenwoordigers van de Ouderen Partij Zand-

voort (OPZ), heeft het raadslid op vrijdag i februari zijn ont-

slag als lid van de Zandvoortse gemeenteraad ingediend. Het

ontslag gaat overigens pas op i april in.

Het overleg tussen OPZ en

Boevé was noodzakelijk om-
dat het raadslid, sinds hij

voor de rechtbank moest ver-

schijnen, niet meer welkom
was In de OPZ-fractie en ook

zijn lidmaatschap van de po-

litieke groepering had Boevé

opgezegd. Overigens had de

rechtszaak geen strafrechte-

lijke gevolgen voor de man die

tien jaar geleden samen met

BobdeVriesenTonHarmsOPZ

oprichtte.

Opvolging

vijfde staat op groslijst van

OPZ en de afgelopen maanden

al als plaatsvervanger voor de

ziek gemelde Boevé optrad.

Continuïteit

Burgemeester Niek Meijer

heeft, als voorzitter van de

gemeenteraad, op i februari

het verzoek tot ontslag geac-

cepteerd. In een korte verkla-

ring verwelkomt Meijer deze

beslissing. Als voorzitter van de

gemeenteraad bekommert hij

zich om de continuïteit van het

gemeentebestuur. "De weg is

nu vrij om een nieuw raadslid

t:ï sngageren", aldus Meijer.

j benadrukt dat Boevé de

ng rijke rol heeft gespeeld in

: Zandvoortse politiek. "Het

n ongetwijfeld hectische

'en geweest waarin hij zijn

nmansfractie wist uit te

luwen. Raadslid zijn vergt

el inzet en betrokkenheid. De

imeente Zandvoort is hem
larvoor dank verschuldigd".

Ouderenpartij

Ook OPZ heeft een verklaring

het besluit van Boevé. Daarin

worden onder andere de ver-

diensten van Peter Boevé ge-

schetst. Uit de verklaring wordt

niet duidelijk of de problemen

tussen de in mei aanstaande

Bo jaar wordende Peter Boevé

en de Ouderen Partij Zandvoort

wel of niet de wereld uit zijn.

Volop bouwactiviteiten op het strand

Zandvoortse strandpachte

het strand. En dat

dit jaar serieus is blijkt

uit het feit dat er op diverse

plaatsen op het strand nu al

volop bouwactiviteiten zijn

te bespeuren. Vorige week
woensdag werd er al 'in de

noord' door een bulldozer het

overtollige zand bij paviljoen

Wil ly's weggeschoven en werd

er vanaf de 'eerste' met man
en macht gebouwd. Het was
zondag dan ook het eerste

seizoengerichte paviljoen dat

rondom 'dicht' zat. Hierdoor

kan de strandpachter zich

volop concentreren op het

andere zaken die zich binnen

het casco bevinden De eerste

stap naar een nieuw strand-

Komende zondag Jazz in De Krocht

In de concertreeks 'Jazz in De Krocht' vindt op zondagmiddag

io februari om 14.30 uur een optreden plaats van de Belgische

trompettist Bert Joris. Jazzkenners zijn unaniem in hun oordeel

dat Joris tot één van de beste musici van zijn generatie behoort.

Bert J<

kale fam

hij voor

s komt uit een muzi-

:. Op zijn 14e koos

trompet en volg-

de een klassieke opleiding

aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium inAntwerpen.

Joris voelde zich echter meer

aangetrokken tot jazz, een stijl

waaun hij zijn creatieve talent

beter kon ontplooien. In 1978

debuteerde hij als beroepsmu-

Vanaf 1992 tot heden heeft

hij een intense samenwerking

met de Belgische gitarist Philip

Catherine. Daarnaast vormde

hij het Bert Joris Kwartet met

pianist Dado Maroni, bassist

ige BRT PhlIippeAertsendrummerDre

Pal Ie

Joris treedt internationaal veel

op als solist met diverse ensem-

bles. In 1990 werd hij aange-

trokken als trom petleraar in het

Hilversums Conservatorium,

maar moest wegens zijn talrij-

ke concertactiviteiten hieral na

twee jaar zijn ontslag nemen.

voor dito

oJohan Clement vormt

ertweerdebasis.

15 zijn te bestellen

via www.jazzinzandvoort.nl

of telefonisch via 023-541221.

Indien niet uitverkocht, kunt

u ook aan de zaal kaarten ver-

krijgen.

Gebroeders Paap

Ook deze week gaan wij in Zandvoort Noord op bezoek bij een

transportbedrijf. Maar toch is deze zaak van een heel andere

orde, hoewel de officiële naam 'Transport, Shovel & Handels-

onderneming Gebr. Paap' luidt.

Oorspronkelijk waren grootva-

der (bijnaam Kortstaart, naar

de lengte van de staart van zijn

paard dat bij reddingswerk-

zaamheden werd ingezet) en

overgrootvader Paap aanne-

mers en hadden daarnaast een

schelpenvisserij. Nog steeds

heeft men de enige schelpen-

visvergunning van Zandvoort.

De huidige eigenaren zijn Leen

Paap (50), zoon Leen Paap jr.

(30) en neef PleterBrune (40).

Het was en is dus nog steeds

een echt familiebedrijf.

Leen sr.: "In 1946, toen er weer

strandpaviljoens en strand-

huisjes kwamen, is onze mar-

kante vader (Rossi, de oor-

spronkelijke bijnaam van oma)

gestart met de transporttak.

Het bijzondere is dat wij als

enigen uitsluitend op en voor

het strand werken. Thans be-

schikken wij over acht shovels,

zes vrachtwagens, drie strand-

reinigingsmachines,één kraan,

evenals een aantal fourwheel

auto's." De laatste wagen
waarin vader actief heeft ge-

reden, een Bedford, is ook nog

als fraaie, steeds rijdbare, old-

timer in bezit.

De diverse werkzaamheden
leiden jaarrond tot volop activi-

teiten: "Begin februari starten

wij met de aanleg van de vele

taluds, niet alleen in Zandvoort

maar ook in Bloemendaal tot

aan de zuidpunt van Um uiden;

wij hebben hiervoor een vast

contract met de gemeenten.

Naast het transport van de vele

strandpaviljoens en strand-

huisjes verzorgen wij ook het

onderhoud en het schoonma-

ken van het strand, en het legen

van de vuilnisbakken. Tevens

plaatsen wij de vlaggenmas-

ten. Zelfs waren wij lange tijd

het enige bedrijf dat langs de

gehele Nederlandse kust de

zogenaamde 'Nijntje-palen'

plaatsten, maar dat werd toch

te i a 5 1 1 g en dit wordt nu door

plaatselijke aannemers ge-

daan," Gedurende het seizoen

worden een paar strandtenten,

die niet over een goede toe-

gangsweg beschikken (naakt-

strand), met onder andere fris-

drank en bier bevoorraad.

Het is begrijpelijk dat een

dergelijk wagenpark en de

opslag van de strandhuisjes

heel wat loodsruimte in be-

slag neemt. Het bedrijf be-

schikt dan ook over vijf lood-

sen met een oppervlakte van

ca. 4500 m2, maar heeft het,

net als Transportbedrijf Van

der Veld vorige week aangaf,

dringend behoefte aan uit-

breiding. "Het vrijgekomen

terrein aan de Kamerlingh

On nesstraat is daar uitermate

voor geschikt! Niet alleen kan

de gemeente hiervoorjaar i|--.s

een behoorlijke huursom ont-

vangen, maar het zou tevens

zeer goed te gebruiken zijn als

extra parkeerterrein bij grote

activiteiten op het circuit en

ook de kermis en het circus

kunnen daar prima gehouden

worden", aldus de rasechte

Zandvoorter.

Gebr. Paap, Max Planckstraat

17. Kantoor: 023-5718395, kanti-

ne/loods: 023-5713259. E-mail:

't:. :oci; : ij.arn-sj h:;t '"3il



Zaterdag a.s.OPEN HUIS Stationsstraat 10 van 11:00 tot 13:00 uur

mi belaar d. E J ö.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

±WA1
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

M VM.MW
Rob Greeven Timo Creeven

mmmmmh
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Dorpsgenoten door Nel Kerkman

(foto: Patricia Rumoer)

Han van Leeuwen

Nog e i, dan gaat alweer een dorpsgenoot naar elders ver-

huizen. Zijn naam is Han van Leeuwen. Op 15 januari jl. is hij

benoemd tot burgemeester van de gemeente Beverwijk. Deze

benoeming betekent dat Han van Leeuwen een nieuwe wo-

ning moet zoeken en zijn huidige woonplaats Zandvoort gaat

verlaten. "Met pijn in mijn hart", zoals hij zelf zegt. Ik ben hem

gaan opzoeken om vooral de persoon.diehier 18 jaar gewoond

en gewerkt heeft, te inteni

niet, hij

feur g<

chauffeur tot burgemeester'

onsterfelijk gemaakt. Hij heeft

1 de hore :rlrte

begeleidde (op vrijwillige

basis) tien jaar lang gastkln-

deren van Belfast (Noord

Ierland) naar Nederland. In

1990 zocht Han voor zijn be-

drijf een kantoor aan huis en

vond hij toevallig een huis in

de Haarlemmerstraat. Hoewel

hij hier is 'komen aanwaaien',

voelde hij zich direct in de

badplaats thuis. Ondertussen

is Han in het Zandvoortse al

rhuisd =

straks ;rhuisdo:

n groot deel

rvenvanvan

vogelvlucht

an hem be-

wasdrogist

Politiek dier

Omdat politiek 1

uitmaakt in het

Leeuwen, wil ik

ook deze kant

lichten. Zijn vad

en naast het ondernemer-

schap was hij In dejaren 60

tot aan zijn plotselinge dood

in 1971 wethouder in Velsen.

Ook Han's opa van moeders-

kant was in dejaren 50 wet-

houder in Velsen. Hoewel er

thuis niet veel over politiek

werd gesproken, heeft Han de

. ef
.,,^cii

politieke vaardigheden van

beide kanten geërfd. Zo was
hij vanaf 1994 fractievoorzit-

ter voor D'66 In de raad van

Zandvoort. In 2000 stapte hij

als D'66 raadslid op omdat hij

geen steun meer kreeg van

zijn achterban. In 2002 vroeg

Peter Boevé (OPZ) of hij wet-

houder wilde worden voor de

Ouderenpartij. Uiteraard zei

Han 'ja' en bekleedde tot 2005

deze functie. Door diverse oor-

zaken sloot Han voorgoed het

politieke boek in Zandvoort.

Tenslotte was hij van 2005
tot 2008 waarnemend bur-

gemeester van de gemeente

Bennebroek. Sinds januari

uitdaging als burgemeester

van Beverwijk.

Hobby's

Hoewei hij weinig tijd heeft,

is Han vast besloten om na de

verhuizing zijn saxofoon niet

alleen uitte pakken maarook

weer te gebruiken. De laatste

tonen uit zijn instrument kwa-

men tijdens de surpriseparty

in decentrale hal van het raad-

huis voor AlalnClark.omdat die

eerderde Zilveren Har:" [1004:

uitgereikt kreeg. Opjonge leef-

tijd ging Han naar muziekles

en speelde klarinet en hij vindt

het erg belangrijk dat kinderen

muzieklessen kunnen volgen.

Vandaar dat Han, naast allerlei

andere bestuurlijke functies,

ook bestuurslid is geweest

bij de muziekschool New

inClarkeenvan

rste) leerlingen

Zijn muziek-

e is breed, met

islek, en in zijn

ectie bevinden

Maria Callas. Niet al-

cultuur hoort bij Han.

Zowel aan de binnen- als

buitenmuren van zijn huis

hangen schilderijen, veelal

afkomstig van Zandvoortse

kunstenaars. Samen met
Thijs Ockersen en Marianne

Rebel heeft Han aan de wieg

gestaan van de oprichting van

de kunstgroep BKZ. Zijn eer-

ste en laatste zelfgemaakte

kunstwerk is een glassculp-

tuur voor de Kunstveiling bij

Take Flve, waarvan Astrid van

derVeld (GBZ) de eigenaresse

is geworden. "Dat was mach-

tig mooi om het speciaal voor

een goed doel te maken."

Tot ziens

Het is al gezegd: Han vindt het

vreselijk om zijn heerlijke huis

en rustige straat te verlaten.

"Maar dat hoort nu eenmaal

bij mijn keuze", zegt Han, "ik

heb altijd een sterke binding

met Zandvoort gehad. Het Is

een fijn dorp met fantastische

mensen." Ooit heeft Han een

wijze les van Jan Termes ge-

kregen die hij tot slot als af-

scheidsgroet meegeeft. "Het

is aardig om belangrijk te zijn

maar... het is belangrijker om
aardig te zijn." Het ga je goed

Han en vergeet Zandvoort

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Weekeinde droog en zeer zacht

Het voorbije weekeinde gaf prima weer en ook het aan-

staande belooft niet slecht te zullen gaan uitpakken. Het

lijkt dan ook wel of de mooiweertrend met volop fraaie

weekeinden uit 2007 zich dit jaar voortzet.

Het wordt met name na

morgen uiterst zacht en

mocht de zon dan mee-

helpen en de wind uit de

warme zuidhoek opspe-

len, kan het kwik mogelijk

graden in een deel van de

Randstad.

Deze donderdagmiddag
evenwel is het 'slechts'

8-g graden in Zandvoort

gens het boekje (met een

gedateerde klimaatperiode

1971-2000) nog altijd een

graad of 3-4 te hoog voor

aanvang februari. Baseren

we die 8-9 graden opeen
ander en veel recenter

meetinterval, bijvoorbeeld

spreken overeen hele nor-

male sprokkeltemperatuur

We zitten in het putteke

van de winter momenteel,

waarin hetjuist het koudst

zou moeten zijn van het

jaar.

het er al

uit en de

Weer

Temperatuu

jK ~V Jj

Max 8-9

Min 2-3

Zon 20%

Neerslag 15%

komende tijd wordt de eer-

ste decade van februari ook

weer graden te zacht en dat

is helemaal in lijn met de

prognose die ook door het

KNMI werd gedaan enige

tijd terug. Immers janua-

riweer is februariweer, al-

dus een bijna waterdichte

'weer regel '.Er is een duide-

lijk verband aantoonbaar

tussen het weersverloop

in januari

sprokkelm

:n dat v

and.

donderdag ziet

lagenoeg droog

nemen alleen maar verder

af de komende periode.

Donderdagnacht koelde

het nog even behoorlijk af

met waarden tot enkele

graden boven nul.

Opvallend is dus de da-

gelijkse mildheid van de

atmosfeer en met de dub-

bele tem peratuurcijfers de

Op de middel lange termijn

worden (blijven) hogedruk-

gebieden in toenemende
mate weersbepalend. Een

realistische optie is dat er

zich boven de Atlantische

Oceaan een krachtige ho-

gedrukrug opbouwt en in

samenspel meteen depres-

sie boven Zuid-Scandinavië

kan dan zeer koude pool-

lucht uitstromen over

Oost-Europa. Ook In onze

regio zou het dan wat 'fris-

nachtvorst, maar zoals ge-

woonlijk ligt die dan weer

net bulten het territorium

waarboven de koude vries-

lucht vrij spel krijgt.

Het stevige hoog komt me-

dio- en eind volgende week

bivakkeren inde buurt van

Nederland en zal in ieder

geval voornamelijk droog

weer geven, zonder dat het

dus winters koud wordt.

Mare Pt/tto

11 n-12 9-10

4 3 2

40% 45% 40%

10% 10% 10%



IA töNTANtLlA
pCzasna/ rtstoraWB staiiano

Alfredo Cara Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785
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Onderlinge biljartwedstrijd

Café Oomstee - Café Bluys

Vrijdag 15 februari

in Café Oomstee

Zaterdag 1 maait

in Café Bluys

Vanaf 14.00 uur geopend

Buureweg 5 — Zandvoort

Dinsdags gesloten

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Vetd 56, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453 1

E-mail: k1ttywillem5e@planet.nt

Wij bestaan 1 jaar!

daarom zondag zo februari
io°A> Korting
op de hele nieuwe collectie tsAX

Sharky Kids store

Kerkstraat 28 • Tel. 5715789 ,0
Café Oomstee

Zaterdag 16 februari

aanvang 20.30 uur

Workshop
Ritme & Muziek

(zelf meedoen dus)

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

/
5portr*9d Zandvoort

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2 ^4 259

Voor dl uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

ZANDKORRELS 1 IIMV'ULWM
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentJes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

Inleveringvóór maandagii 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. SVPEIkcIffnleesttbnenelkeleü

dezelfde week.

.i",1
.';''-'- ''' if apart vakje pfoats "

vTntvX fard" Tan ook "ontstaan^or^nTet^Üi Ton^st Uw Zandvo

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van .nhoud zonde, _^^

M

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

x Planckstraat 44,

"tel. 5730519/

06-53498304

ww.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it. totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

Garage te huur

in Van Galenstraat

Te huur in centrum

opslag/ garage

Winterberg, Sauerland

(D),'Landvande

1000 bergen'.

Op de berghelling,

midden in het

sportgebied.

Infafam. Bierings,

06-22902614

Te koop:

Imperiaal voor dakrail,

incl. skihouder.

Afsluitbaar.

In goede staat, €55,-.

Tel. 5715199

Opi3februari

wordt onze Oma
Burkie g4jaar.

Hartelijk gefeliciteerd!

Tim Marco en llona.

Da gezocht voor

erotische massage

Hoge bijverdienste

Tel 5716998

De schildervrouw!

Voor al uw saus- en schil

derwerk en stucwerk.

Info: 06-15374002/

023-5327766

www.amparo-
onderhoud nl

Nu winterkorting!

gemeubileerd

lerhuis/appartement

Tel: 06-2878 7237

Do wynajecia umeb

z osobnym wejsciei

Het ding in het gedicht

In alle dingen zit poëzie, als je er maar oog voor hebt. 'Het ding

in het gedicht' was dan ook het thema van de Nationale Gedich-

tendag, die op de laatste avond van januari in de Zandvoortse

bibliotheek Duinrand werd gevierd.

Tekst enfoto Nel Kerkmai

Juist op deze gedichtenavond

stond er een flinke storm en

het regende behoorlijk. Het'

echt weer om gezellig thuis te

blijven. Maar een twirt igta

dapperen had de weergoden ge-

trotseerd om zich te laven aan

gezongen poëzie, gebrachtdoor

twee moderne troubadc

kleine ruimte van de bibliotheek

leende zich uitstekend voor dit

selecte gezelschap.

Hoed en de Rand
De heren Peter van der Steen

(zang/gitaar) en Jelle van der

Meulen (zang/accordeon)

1 het duo Hoed

en de Rand. Voordat ze samen

muziek gingen maken, kenden

in het

maken
teksten en daa

gedichten van bekende en on-

bekende dichters. De teksten

zijn altijd in het Nederlands,

wat lekker in het gehoor ligt.

Hun liedjes gaan veelal over de

overgoten.

Jij hebt dedingen niet

nodig

Spe c :h a I voor het thema van de

Gedichtendag, had het duo een

selectie gemaakt uit bestaande

gedichten. Het programma be-

stond uit 28 liedjes met onder

andere teksten van bekende

dichters, zoals Slauerhoff,

Andreus, Achterberg en

Marsman. Uit eigen repertoire

was een vijftal mooie liedjes

gekozen waarvan het laatste

liedje 'Het kind in mij' bij ie-

dereen een blij gevoel gaf Ook

vertelden Jelle en Peter wat

nou zo bijzonder was aan het

gekozen gedichtje en citeerden

ze tussendoor ookfragmenten

uit andere gedichten. Zo werd

Zandvoortse Courant • ni

Spreuk Vi

7 FEBRUARI 2008

'Xtitn/trlljk begrijpt de vrouw ook niets van de m

Het kan haar alleen minder schelen

en dat weet ze dan ook nog mooier te verpakker,

<S' r Grand Café Dai

Ode aan Jimi Hendrix
De unieke Jimi Hendrix Tribute, verzorgt komende zaterdag

9 februari een optreden in The Sandbar. De band heet Hendrix

Alive Project (HAP) en bestaat uit drie absolute liefhebbers

van de op jonge leeftijd (27) overleden Jimi Hendrix.

Eelco Bisschop, gitaar

uit Hiliegom, is sinds zijn 15e ten c

verknocht aan alles wat met

'de meester' te maken heeft.

Bisschop neemt ook de zang-

partijen voor zijn rekening.

Verder bestaat de band uit Rob

Meljran (drum) en Peter van

Kouteren (basgitaar). HAP staat

garant vooreen avond absolute

kwaliteit,voor de liefhebbers van

hetJimi Hendrix reportoire.

NVH Hö*é«êü 54A 2M2 Gj 2»rJvMrt T 023 - 5-71 2J AA F Ü23 - 571 75 96 Afsfvantscteitonnawjril in-n.?»Ktotaflwa.nl
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heli maand februari:

Varkensschnitzels
naturelof gepaneerd

4 stuks € 5,00
kijk ook e

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week ftf ^anbvoort



'Bestelop tijd

°oCtos
Verras je Valentijn!

Met mooie geschenkverpakkingen
en ondeugende cadeautjes!!

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

^/Éfa^W
tfjilimii'ri*

on -iniz"-

Schitterende Valentijn sets

avidoff Echo woman 50 ml edt
n e 45,-- voor € 29,95 + gratis douchegel

Davidoff Echo for men
50 ml edt spray

48,50 voor € 33,95 + gratis douchegel

Polo Black 75 ml edt
vane53,12VOOr€ 36,95

+ aftershave gel + douchegel

Amor Amor 50 ml edt
n e 53,05 voor € 34,95 + gratis douche gel

- bodylotion en een Cacharel handtas!

Doe spontaan,
verras je partner!

Valentijns Diner
14 februari 2008

Romantisch culinair

5-gangen diner

in restaurant "de Serre"

Reserveer nu en ontuang een attentie.

Open Golf Zandvoort

Duintjesveldweg 3, Zandvoort

023-571 5743
administratie@opengolfzandvoort.nl

Slechts

€ 35,-

Zandvoortse Courant fi 6 7 FEBRUARI 2008

Take Five

etémmmt

^P 14februari W
Valentijn Menu

€27,50

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5''161imnfo@tfaz.nl

Leufee VstoöjD Atfeetjesl

iit Att-ceri-tea U vaLewtyw- eeiA. MeeL beta^grijte feest, chocolade

Ls het favoriete cadeau., er worden lw Afw.eri.tea rov\d

v«LeiA.tLjiA, weL 3é fw-LLjoeiA. doze^ chocolade verkocht!

Het gevew vaiA. eeiA. rode roos U lieeL po-pw-lai-r. t>e roos was de

Ü.eveiiiA.gsbloei'w, vav\. vei-vns, de VLovu.ei\A.s.e godi.1*. vai-v de liefde.

t>e teLeur rood i-s liet sym-booL vai*. stertee gevoelens, zoals verliefdheid!

Het is traditie oi-w. evtet vaLe^vtuiA-je heii'n.el.ijtee Liefde te verrassen m.et eev\

teaartje oftm cadeautje. &aarzijwze ItA. EiA,geLawd rn.ee begoi-u'v.evv.

Het w.ltew. vai-v je rovw.aiA.ti.scto e gevoelens was daar taboe,

behalve o-p Valentijnsdag. t>u.s iedereen deed er ntassaaL aan rn.ee!

vroeger gingen in Franterijte dejongens en m.eisjes

gescheiden vaw. eLteaar zitten en troteteen dan een Lootje.

&ejongens 'teregeiV daiA- het i<w,eisje w.et hetzelfde Lootje!

Herinrichting Gasthuisplein
In 2005 is het Gasthuisplein totaal heringericht. De nieuwe situatie is er echter niet gezelliger op geworden

en er wordt door het college alweer onderzocht ofhet plein opnieuw ingericht kan worden. Al vanafdejaren

zestig is men bezig geweest met het vernieuwen van het plein. Ook beginjaren tachtig werd er heftig gedis-

cussieerd over een nieuwe inrichting van het plein. Leest u hieronder een krantenartikel over die periode.

Taai verzet van omwonenden tegen herinrichting Gasthuisplein

aantal neringdoende!

Gasthnisplei

tand tegen de herindeling

van dit gebied. Begin deze

week kwamen hun bezwa-

ren opnienw aan de orde

bij een hoorzitting op het

Pi'ovinciehuis .

Plannen om het Gasthuispleiu

in een nieuw jasje te steken

zijn al heel oud, dateren uit

de tweede helft van de jaren

zestig. Het stadium van be-

sluitvorming wisten ze echter

nooit te bereiken. Tot in sep-

tember 1981 de knoop defini-

tiefwerd doorgehakt. B enW
van Zandvoort kwamen toen

iMthv

:cllt i

(lei

weid aan de ideeën

voetgangersgebied,

het autoverkeer volledig ui

te sluiten. Aan de zuidzijde

projecteerden de dorpsamb

het gen

verkeei

11 fiets-

1 beide lichtingen.

op gelijk niveau met het wan-

deldomein aan de noordzijde

van hei plein. Imitdiempel- tn

aanwijzingsborden zouden de

verkeersdeelnemers erop attent

moeien maken dat het plein ver-

heien was tot een rustpunt voor

de ridder te voet. De bewoners

en bedrijfvoei enden aan de pro-

inenadekant vonden het plan de

Een zevental bewoners/gebrui-

kers dienden echter prompt be-

zwaarschriften in bij het gemeen-

tebestuur. Op het Provinciehuis

werden dezelfde bezwaren nog

mi . inpandig uiteengezet. Er

is, zo zeggen ze, geen enkele re-

kening gehouden met het vracht-

verkeer t.b.v. de aan de zuidzijde

gel e gen bedrijven. Ruimte om de

uitrijden

iet aanwezig en achter-

is zeker met opleggers

te gevaarlijk. Bovendien is de

inrit aan de kant van de Kleine

Krocht voor het transport te eng,

ternauwernood 5.50 meter. Het

steeds in de badplaats opdui-

kende parkeerprobleem is ook

in deze klachten niet vergeten.

De vermindering van het aantal

paikeeiplaatseu zou schadelijk

zijn voor de middenstanders iu

de nabij omgeving.

De indieners van d

kwamen goed gedo

voor de dag. Zelfs dehoogtt

de onderste tak

kastanje op het plein was minu-

tieus opgemeten om de argumen-

ten te ondersteunen. Ook het toe-

nemend aantal evenementen en

activiteiten op het dooi'ïruiii'- 111

blik verpakte terrein werd in de

beschouwingen betrokken. Dat

kou, als de plannen doorgingen,

gevoeglijk vergeten worden,

omdat daarmee bij de inrichting

van het gebied onvoldoende re-

kening was gehouden.

PW-directeur Werthcim, die

samen met enkele andere amb-

telijke dienaren het gemeente-

lijk standpunt verdedigde, tilde

uiel zo zwaar aan de opgewor-

pen problemen. Vrachtwagi

konden zijns inziens het pli

en de bedrijven best bereil;

en dan een omweg maken. Hij

zag een aantal voordelen aan hel

plan. Op de eerste plaats de aan-

sluiting bij de woonerfstraten en

hetverkeerscirculaticplïHi v;hi de

.i.iiiieuv.de noordbnurt, waar-

door hel woon- en leeiklmnaf ei

duchtig op vooruitging. Verder

zonden de langparkeerdei • vtm

het Gasthuisplein verwijderd

worden, waardoor er parkeerge-

It-it-iiheid kwam f zij het beperkt!

voor winkelende autobezitters.

Voor de organi-atit vnn tvene-

menten zag liij juist minder pro-

De vertegt

de Horeca Zandvoort, Fred

Paap. was na afloop "

zitting niet pessimi:

"De argumenten sta ai

op een rijtje. De pro»

ambtenaren zullen eerst wel

een kijkje komen nem
het plein, dan kunnen z<

problemen in ogenschouw

nemen. Overigens kan ik n

nauwelijks voorstellen dat de

.1 hel ;i col-

tegenstanders zitten van het

plan. ons nu in de steek zul-



pluspunt

Welzijnso'93 !

»7:,«
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.tie CentrumLocatie Noord
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 0] 30 Tel: 023 571 73 73

wfww.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

infoQ pi uspuntzandvoort.nl

THE UNDERGROUND, 16 FEBRUARI!!!!!

Vorige maand was de eerste keer een enorm succes.

Kom swingen, chillen, loungen en feesten met |e vrien-

en bekenden, i 9.30-24.00 uur. € 2 = entree

Zie ook: http://goesunderground.hyves.nl/

1001 DINGEN CLUB:
Hey.ben|i|tussende7en 12 |aar oud en vind |e het

: om met andere kinderen leuke dingen [e doen?

Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van I S. I 5 tot

uur worden er steeds andere activiteiten gedaan.

Voor € 1 ,50 per keer ben je actief of creatief bezig en

je nieuwe kinderen kennen.

PEUTERS IN BEWEGING
leren ontdekken de wereld door te bewegen.

Tijdens deze cursus krijgt de ouder en bet kind volop

e gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verken-

en. Er worde met verschillende soorten speelgoed en

muziek gewerkt, waardoor kinderen hun motorische,

ale en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de

band tussen (grooc)ouder (klein)kind worde versterkt..

U kunt nog mee komen doen!!!!

Data - 04-02-2008 t/m 3 1 -03-2008

Dag -Vrijdag

Tijdstip -
1 0:00 tot I 1 :00 uur.

Periode -Wekelijks

Locatie - Pluspunt Noord
Kosten - € 50,00

HELPDESKVOOR COMPUTERVRAGEN EN
PROBLEMEN!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en I 6.00 uur

kunt u in het computer lokaal terecht met uw vragen

iroblemen op PC gebied. De medewerkers van

jw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u

r op weg te helpen!!

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:

Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8. 1 5 uur en 1

1

.00 uur kunt u terecht in het

wljksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.

Loket Zandvoort:

lere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur.

Wijkagent Zandvoort-Noord:
nsdag 1 5.00- 1 6.30 uur (even weken) en I 9.00-20.30

r (oneven weken)

WijkmeestersEMMi
nsdag 15.00-16.00 uur

Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

Helpdesk compunic/pluspunt

re dinsdag tussen 1 4.00 en I 6.00 uur voor uw
vragen en problemen.

Dagblad "de Pers" Van maandag t/m vrijdag

verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

RADIO + TV

ggg
Zondag Donderdag

2ooo cdden ZFM (H) VrijdaB

fe(H) 23:00 NightW

10.6.9 (ether) & 104 .5 (kab

IIIMIIlllll.il
My Blueberry Nights

Na een verbroken relatie

besluit de New Yorkse

Eiizabeth (Norah Jones)

een reis door Amerika

te maken, op zoek naar

de ware betekenis van

liefde. Ze laat een leven

vol herinneringen, een

droom en een gevoelige

nieuwe vriend (Jude Law)

achter. Onderweg ont-

het verlangen naar liefde

nog groter, veel groter lij-

ken te zijn dan het hare:

een depressieve politie-

agent (David Strathairn),

zijn eigenaardige en

vrouw (Rachel Weisz) en

professioneel gokster

Leslie (Natalie Portman),

die allen op een bepaal-

de manier hun grootste

liefde in het leven heb-

ben verloren.

Met My Blueberry Nights

maakt de Chinese regis-

seur Wong Kar Wai zijn

Engelstalige speelfilm-

debuut. Het is tevens

het debuut van zangeres

Norah Jones als actrice.

My Blueberry Nights was

in 2007 genomineerd voor

een Gouden Palm op het

Film Festival van Cannes.

Filmprogramma
07 feb, f/m 13 feb.

Op blote voetjes loop ik sa-

men met een vrijpostige

Australische surfgirl heel

voorzichtig langs de stalen

trap achter op de cruiseboot.

Normaal gesproken zou dit

maar op dit moment is die

laatste Fijiaanse cocktail toch

echt even teveel geweest. Als

voorzorgsmaatregel hebben

we Esther op het dek achterge-

laten onder het mom van een

wachter die zich bij gevaar zal

uiten als een luide pauw mid-

den in the Pacific Ocean.

Op bedachtzame wijze slepen

n grote rode kajak

p.. Ik voel mijn ar-

nen zwaarder worden en mijn

mondhoeken trekken kramp-

het vv^ter :

achtig samen, wat uiteinde-

lijk leidt tot een giechelbui

en een lichte val van de kajak.

Alles lijkt nog goed te gaan

tot we opschrikken van een

jolig geluld dat enigszins op

het afgesproken waarschu-

wingssignaal lijkt. Gierend en

brullend rennen we als kleine

meisjes de boot door, op zoek

niet kunnen vinden, maar
helaas... de kapitein himself

staat met een streng gezicht

gejatte kajak drijvend op zee...

Uhmmm.... Gelukkig kon deze

man de hand over het hart

strijken en beleefden wij onze

jaarwisseling toch nog vanaf

de kade, waar hij ons hoogst-

persoonlijk naartoe bracht.

Heb je ff...

... voor Simo Yu, 20 jaar

Waar kennen we jou van?
"Ik werk sinds mei 20D6 bij

Safari Club Zandvoort als Chef/

'.',,1 - i:~:si.?

leiden. De mensen moeten bij ons

het gevoel krijgen dat ze op vakan-

^:r'.-\- ::'.\~ <•:-:. .; !;-:-r-.- :"'.-..

.11 .''.i-.--.

:r\^ Ij--'i 1 l.l' .'':' ll.L'-ii ii,j-LHit cpt

Wat doeje naast je werk op het strand?

"Je kan me ook wel eens hebben gezien in de zaak mijn ouders. We

f .<; riemen";,en crg^'i^ivn I-i '~^fn- '. LI 1
.
U'it ^ \-5 -Mmt .^iri bi

'--^:. il 1- de 1 oekom-M. .vi t\r.*- i.\ uf. \^ — flyk ?en f. gf bedrjf

? C{] I

' N " ?r1 iï\-j !.:-i. ir-l^d \\ -- ~C'' -."
L-ll 'M '^rl.'il.^-l. b-:>inr].?N

"

Wat doeje het liefst in je vrije tijd?

lam of Pen Maag. Of e,

Enkele dagen en vele cocktails

later werd ons verblijf op de

cruiseboot vervangen door

een hutje op Manta Ray Island,

met om ons heen de prachtige

blauwe zee, miljoenen kleurrij-

ke planten en bloemen en een

geweldig gastvrije bevolking.

Onze eerste dag hier werd in-

gewijd met een duikles waar-

bij zelfs Nemo ons welkom
heette. De dagen gingen snel

voorbij, maar de gedachten

aan dit eiland zullen onsaltijd

bijblijven. De avonden waarbij

reizigers uit verschillende lan-

'lol'de belangrijkste factor i

Maar ook de ochtenden wa-

ren mooi, de zon schijnt en hij

staat voor mijn deur. In zijn

handen de mooiste bloemen

die hij die ochtend kon vinden.

Even leefden wij als Adam en

Eva in het paradijs. Het is tijd

om afscheid te nemen en onze

weg naar huis te betreden,

mooie liedjes duren niet lang.

Ik zeg: "nieuwe rondes, nieuwe

kansen". Of toch het roer om-

I Know Where It's @
Zaterdag 9 februari:

:e zaterdag viert het Haarlem Beeft zijn ie ver-

jaardag in Club Stalker in Haarlem. Dit spetterende

feest heeft altijd het doel gehad een avond te zijn

reed is aan stijlen. Zowel House alsTechno als

, Rock & Rave passeerden regelmatig het oor van

de bezoeker; geen hokjes, openstaand voor een

' breed scala aan elektronische muziek. Met dj's

s Dlugosch (Duitsland), Sven en Pusha Mau.

j Entree €g,oo.Van 00.00-05.00 uur.

Zondag 10 februari:

f Zwemmen en een film kijken! -:-.i n

mogelijk bij CenterParcs Zandvoort. Op maandag,

zaterdag en zondag om 17.30 uur en op donder-

, dag om 16.00 uur worden er films vertoond in

* het Aqua Romana. Om de film goed te kunnen

;en, zijn drijfstoelen uiteraard beschikbaar!

menteel draaien Ocean's Thirteen en Shrek.

Woensdag 13 februari:

Heb je Klaas van Eerden gemist in Circus

Zandvoort, dan Is nu je kans om zijn voorstelling

"Wortels" te bekijken in het Patronaat. "Wortels"

is een energiek, hilarisch en zeer muzikaal pro-

gramma. Klaas wil je laten lachen, genieten en

verbazen. Hij improviseert er lustig op los, heeft

grappige muzikale hoogstandjes en vertelt hila-

rische verhalen, met als doel de zaal compleet uit

n dak te laten gaan. Wil jij erbij zijn? Kaartjes a

2,50 zijn nog verkrijgbaar bij de kassa van het

-onaat! Aanvang 21.00 uur.

7 FEBRUARI 2008

VI P-alarm

Is het hem? Ik twIjfel.Als het

hem is, dan is hij wel stukken

groter dan zijn verschijning

op tv doet vermoeden. Ik w
het weten, moet het weten

en beweeg me daarom in

zijn richting. Met het bood-

schappenmandje in mijn

hand, voeg ik me bij 'zijn' rij

toe. Ik sta nu recht achter

hem, op slechts 40 centime-

terafstand. Net als hij, plaats

ik het mandje voor mij op de

grond en schuif ik iedere keer

als de rij klelnerwordt.net

als hij.de mand nonchalan

met mijn voet naar voren. Hi

draagt een lange zwarteja;

Zo één die je doet vermoe

den dat wat er onder zit we
héél bijzonder moet zijn. De

combinatie met de donker-

groen gekleurde ribbroek

zou niet mijn keuze zijn ge-

weest, niettemin omdat de

pijpen ervan opJort Keider-

hoogte eindigen. Het pa;

schreeuwende laarzen dat

hij draagt moeten het geheel

blijkbaar afmaken. Als hij zijn

hoofd 45 graden naar rechts

draait, herken ik hem als zij-

nde bekende Nederlander.

Het is heml HetVIP-alarm

in mijn hoofd gaat af. Over

zijn schouder probeer ik in

zijn mand te kijken, om te

verifiëren wat hij zoal

en drinkt. Ik zie biologische

sapjes, biologische broodje;

een kippetje, bieren een pot

kant-en-klare rode kool.

Piep, piep, piep klinkt de

scanner van de kassa waar-

achter de inmiddels zicht-

baar nerveus geworden cais-

sière aan het werk is Ook zij

heeft de man herkend. H

pupillen verschuiven van

midden van haar oogkassen

naarde uiterst rechtse hoe

ken. Alleen op deze manie

kan zij hem onopvallend be-

gluren. Als de man ver

gens met een volle tas het

pand verlaat, kijkt de cais

re hem na tot werkelijk het

aller-, allerlaatste deeltje»

hem door de deur verdwijnt.

Och, denk ik bij mezelf.

toch normaal... het is m
een VIP!

pa&d>üw



zandvoortPas 2008: Vraag nu uw nieuwe pas aan

Auto huren?

^ Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

M MultiRent

Bloeiende violen

Primula's en

bloembollen in pot

'A'Aïwrywi I Tc .57 17093

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

C H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

e Veld 56 • 2041 GS Zandvoor
Tel. D23-573927B

nail: hanswillemseQplanet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbrook-

fciüvüilicjingon met
eigen rnonragedienrf

bij U aan Huls

Tel: 023 - 571 24 IS

hmiwi - toiMifi Llmuktai mmmmml* UnAciut

DORSMAN
ASSUHAKT1EM

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

* Gezongen bij u ir* de buurt

* Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

* Aantrek kei IJ ke- bijverdienste

Lekker bijverdienen met

leuk werk in de buurt

Word ook postbezorger!

Meld ua*n< SELEKTMAIL

Oflï andere post

uw advies- en productiekantoor

voor al uw grafische toepassingen

DTP OPMAAK

DIGITAAL DRUKWERK

* VLAGGEN

SPANDOEKEN

B-EUfiS WANDEN:

'OFFSET DRUKWERK

• GROOTFORMAAT PRINTEN

BANIEREN

POSTERS

• PR ESENTATIESVSTEM E N

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem gerust contact op of hom even langs.

Wij maken geheel vrijblijvend voor u een offerte.

Ptintin.it Peuple Gruup • Kleine Kmthfc 3 2043 JN Zanévnurt

Tel. 021-86872 55 ia ndvuirt .-' priflti rtgpeaple.in I

www.printingpeople.nl

50 plus pagina *,

rm *T,irCTr j)

Zandvoortse Courant 7 FEBRUARI 2008

Van alle culinaire markten thuis

Janny van der Heijden woonde vanaf haar prille jeugd op Zand-

voort. Totdat zij op 18-jarige leeftijd ging studeren, bezocht zede

Hannie Schaftschool en sloeg balletjes bij de Zandvoortse Ten-

nisclub. In weekenden en schoolvakanties werkte ze bij het Huis

in de Duinen. Niets bijzonders, behalve dat velen, zeker de hob-

bykoks onder ons, wel één van haar geesteskinderen kennen.

Na haar stud

werkte ze bij een uitgeverij,

als VI legende keep'. Nadat een

vertaalster uitviel en een dead-

line gehaald moest worden

vertaalde ze haar eerste boek

Toen kort daarna een andere

uitgever vroeg of ze ook kon

schrijven antwoordde ze zon-

der nadenken:"Ja hoor!", al had

ze op dat moment nog geen

Idee wat dat inhield. Maar het

kwam goed en ze ontwikkelde

Ze stond aan de wieg van de

Allerhande kookboekense-

rie, volgde Henk Molenberg

op bij de radio en toen Wina

stopte, nam Janny

r. Ze

C,

hoofdredacteur van Tip

lair en eindredacteur van

tife and Cooking' en 'Koken

net Sterren' met Cas Spijkers.

"Een schatje, die mart!", geeft

ze als commentaar op hun sa-

Stapels kookboeken

"Ik kook nooit van receptuur"

Nee, natuurlijk niet, die zitten

al In haar hoofd Hoe komt ze

aan die liefde voor koken? "En

voor eten," vult ze lachend aan,

"mijn moeder kon fantastisch

koken. Vaak hadden wij gasten

aan tafel. Eten associeer ik dus

met gezelligheid, met genie-

ten, Het zit In mijn genen." En

daar kunnen wij van meeprofi-

teren,want ze schrijft dagelijks

dekookrubriekin het Haarlems

Dagblad, zo'n vier kookboe-

een reportage in tijdschrift

Santé. Momenteel rijdt ze op

Mediapark waar ze de casting

en begeleiding doet van het

TV-programma 'Mijn tent is

top'van Hermanden Blijken

Janny woont in buurdorp

Aerdenhout. Een hartelijke en

vrolijke vrouw, die geniet van

haar turbulente leven. Als haar

hoofd erg vol zit, gaat zesamen

met haar hond uitwaaien op

het strand. "Strand??" reageert

tekkelZazoLt."Strandlü"

Eens brulde de leeuw

"Jodeleeehitï!" Zo heeft het lang geleden geklonken in Ober-

bayerrt. Een echt Bayrisch orkest uit München, gekleed in de

traditionele Lederhose, zorgde voor authentieke muziek. Be-

zoekers aan lange tafels met grote pullen bier, demonstraties

van het Beiers-Oostenrijkse Shuhplatterln, een zangeres die

bergliedjes zong en dat allemaal in Zandvoort.

Tussen 1957 en 1962 stond c

de kop van de Zeestraat een

grote feesttent: Oberbayern,

de deur meteen bierpul in zijn

poot. "töwenbrau!", brulde het

beest om het Duitse biermerk

te promoten. Gedurende het

zomerseizoen was het etablis-

sement elke avond geopend

van 19.00 uur tot in de kleine

uurtjes. Zestien serveersters,

gekleed in Dirndls, renden af

en aan om de bezoekers te be-

dienen. "In elke hand droeg je

vijf hier pullen van 1 of 0,5 liter",

vertelt één van de toenm

Ze heeft fijne herinneringen

aan die tijd. "Het was er altijd

erg druk. Met Pinksteren ston-

m ke-i.

Er was plaats

d gasten. Hard

lig! Altijd vreselijk gelachen,

vooral met Frltsïe en Maxïe,

twee orkestleden", vertelt ze.

Niet alleen Duitse toeristen,

maar ook vele Zandvoorters

wisten Oberbayern te vinden.

Na 1962 werd de huurtermijn

niet meer verlengd door Nico

Bouwes omdat hij het terrein

wilde bebouwen (Palace Hotel).

Dat betekende het einde van

het Beierse vertier in onze bad-

De Tol gesplitst

Dit is geen aankondiging van een v

voortse wegennet. De Tol is de naam

Huis in de Duinen (HiD). Volgens het n

afdeling. Daarom is de afdeling als he

afdelingdeTol

and. g in het Zand-

1 een afdeling in het

gement een te grote

tweeen gehakt:

"Inderdaad was het een veel

te grote afdeling van 3 verdie-

pingen met in totaal 83 bewo-

ners", zegt Lenneke van den

Dool, het afdelingshoofd van

de Tol "Een groot deel van de

bewoners heeft aanvullende

verpleeghuiszorg nodig. We wil-

len iedereen de juiste zorg en

aandacht bieden", licht ze toe.

Terwijl landelijk in de zorgsector

de tendens is steeds meer ba-

nen te schrappen en afdelingen

samen te voegen, is het beleid

van de Stichting Zorgcontact,

waar het HiD onder valt, juist

op kleinschaligheid gericht.

Democratisch gekozen naam

afdeling mochten de bewo-

ners kiezen uit de Klink,de Halt

en de Krocht, taatstgenoemde
is met grote meerderheid van

stemmen gekozen. En omdat

ze bij het HiD wel van een

feestje houden, is vorige week

dinsdag de nieuwe afdeling

ingewijd met de onthulling

van het naambordje, gebak

bij de koffie en een geieil ge

feestmiddag. Maar niet na-

dat eerst de linten plechtig

werden doorgeknipt. Hier

hoefde de Koningin niet voor

naar Zandvoort. De laatste be-

woonstervan de Tol, mevrouw

Schaap, en de eerste bewoon-

stervan de Krocht, mevrouw
Bol, deden dat net zogoed

ANBO helpt met de blauwe brief

Veel mensen ontvangen in deze tijd de aangifte inkomstenbelas-

ting 2007. Ingevuld retourneren vóór 1 april en dat is geen grapjel

De belastingdienst is meedogenloos. Gelukkig helpt de ANBO

haar leden met invullen. Gratis, en dat is ook geen grapje.

Het speciaal daartoe opge- het secretariaat: 023-5715168

leide invulteam, onder leiding of 06-1829 9110. Daarna ont-

van Wim Woerde, zit te po vangt u een afspraakbeves-

pelen om u met deze rotklus "tig i n g met het verzoek de

te helpen. Bent u ANBO-lid papieren die nodig zijn om
en wilt u gebruik maken het formulier in te vullen,

van deze service, belt u dan zoals een jaaropgave, klaarte

tussen 10.00 en 12.00 uur met leggen.

Nooit te oud om te sporten!
www.sportinzandvoort.nl
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m5^ Gemeente Zandvoort

Vergadering College

nuarien de verdere in week 5 door het college genomen

besluiten zijns maart vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Gemeente Zandvoort artikel 8a Wet

voorkeursrecht gemeenten

Het college van de ge mee:": te Zan;" voort maakt inge-

volge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs recht ge meen-

ten bekend, dat zij de raad op 31 januari 2doB hebben

voorgesteld om de percelen die gelegen zijn in het

gebied "Midden boulevard" aan te wijzen als gronden

waarop de artikelen 70-34, 26 en =7 van de Wet voor-

keursrecht gemeenten van toepassing zijn.

De aangewezen percelen zijn globaal gelegen tussen

de boulevard, Thorbeckestraat, Torenstraat Wester-

parkstraat. Badhuisplein, Burgemeester Engelbert-

zing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie

en toegedachte bestemming, zoals verwoord in het

raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven op

de bij het besluit behorende kaart en lijst van aan-

gewezen percelen. Het voorstel van 31 januari 2008

treedt in werking een dag na publicatie in de Staats-

courant van ï februari 2008, te weten op 2 februari

2008, en geldt voor een termijn van vijf maanden.

Ter voorbereid ing van het besluit van de raad worden

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om van

^februari zooB tot en met i5februari2Do8 schriftelijk

en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen

tegen het voorstel van het college van3ijanuarizao8.

De aanwijzing is namelijk nog niet definitief vastge-

steld door de gemeenteraad. Dat gebeurt pas nadat

de belanghebbenden zijn gehoord. Uw schriftelijke

zienswijzen kunt u gedurende de voornoemde termijn

indienen bij de raad van de gemeente Zandvoort,

Postbu5 2,zo4oAA Zandvoort. Wilt uvan de mogelijk-

heid gebruik maken 0111 zienswijzen "londeling naar

voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 15 febru-

ari 2008 bij mevrouw mr. A.U.V. de Bondt (telefoon-

nummer 023 - 574 oi 95 ma. di. do.) aan te melden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na

dagte-.^'i'g VlV deze pu:h;at e r de 5ia:i:scoLii'jiii

tegen dit besluit een bezwaarschrift Indienen. In het

ondertekende bezwaarschrift moet worden opgeno-

men: de naam en het adres van de belanghebbende,

de datum, een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is genchz en de gronden van het bezwaar

(de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het col-

Adres: Postbus 2, 2040 AA Zand voort. Vervolgens kun-

nen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met

de beslissing op het bezwaarschrift beroep instellen

bij de rechtbankte Haarlem. Indien bezwaarwordt

gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de moge-

lijkheid om de voorzieningen rechter van de rechtbank

Haarlem te verzoeken om een voorlopige voorzien ing

te treffen. De voorzieningen rechter zal de verzoeker

alleen ontvan kei ijk verklaren, nv.lie" daarbij een spoed-

eisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is

gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van

aangewezen percelen en de kadastrale tekening van

aangewezen percelen) liggen vanaf 2 februari 2008

tijdens kantooruren te-' inzage ui het Gemeentehuis bij

de Cent ra Ie bal ie (Swaluestraatzte Zandvoort). De ope-

ningstijden van he; Ge-ieenteh.il; z-j'i maandag tot en

met woensdag van 8.00 tot 16.00 uur, donderdag van

8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend making een gen- jtiveeid bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

van devergunning. Indien hetgeen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrfft

met vermeld ing van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw briefaan het college van Burgemeester en Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

afschriftvan het bezwaarschrift.

31 jaiHiai - -et e. ege van burger

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

:g 20, tijdelijk plaatsen berging, ingeko-

- Keesom straat 101, sloop keu kenv loei; ingekomen 31

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

U kunt deze inzien tijdens openingst iden De

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze ove

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt rr

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort

- Hogeweg4&/Zuiderstraat6, sloop opstallen, verzon-

den 29 januari 2008,2005-1935

Bentveld:

- Saxerodeweg 101, plaatsen zwembad en jacuzzi,

verzonden 28 ia nu 3'- 2008, 2 007-239 Ev

Gemeente Zandvoort

Cen ra al telefoonnummer

Alle afdelinge nzijn bereikbaarvia (023)57401 oo,

maa ndagt/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag

8,3o -16.00 u T-

Melding of kl chti

Beln et de Ce rtraleMeldlijn[ "3)574 O2OQ,Ófvul0p

dewebsrte he digitale formu ierinöfstuureen brief

naa de klachtencoördinator

Ope lingstijd n Centrale Ba Ie

Maa ndagt/m woensdag: c-8 30-16.00 uur

Don erdag: 08 30-20.00 uur

Vrijd ag: 08 30-12.30 uur

>-e ris de don derdagavondo enstellingkuntumaar

voor een beperkt aantal zaken terecht paspoorten en

rijbe .vijzen e.d

Ope lingstijd n begraafpla ts

I'e : gemene begraafplaats n dierenbegraafplaats

-i8,c

e Tollens tra at zijn dage ijks open tussen 0B.00

Collegelid spr eken?

Een afspraak naken met ee i collegelid doet u via

et entrale t elefoonnumm r Daarbij geeft u aan

waa over u het collegelid wilt preken. Het kan zijn dat

uee st naa ree n vakafdeling v erwezen wordt.

vm en over een bouwplan

Voo vragen ov er concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenh eid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch be elkbaar tussen 09.00 en ,0.00 uur.

Opzoeknaar werk?

Wer (gevers e n werkzoeker maken gebruik van

j.werken izandvoort.co m. Voor het vinden of

aan iedenvari banen in Zand voort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Nieuwe gemeentelijke functie: klachtencoördinator

Sinds begin september van het vorige jaar, functioneert er bin-

nen de gemeentelijke organisatie een klachtencoördinator.

Een nieuwe functie om de stortvloed van klachten, meldingen

en verzoeken richting gemeente te stroomlijnen. Tevens zorgt

de coördinator ervoor dat ze zo snel mogelijk bij de desbetref-

fende afdeling terecht komen en dat ze binnen de gestelde

termijn worden beantwoord.

Vuil

Het grootste aantal klachten

en meldingen dat bij hem bin-

nen komt gaat over vuil. Niet

n hondenpoep maar ook

Martijn

"Meer kan Ik niet doen maar
het is wel noodzakelijk en

ik heb daar wel een week-

taak aan", zegt Haarlemmer
Martijn Akkerman, de eerste

klachtencoördinator van de

gemeente Zandvoort ooit.

Akkerman komt uit het be-

drijfslevenwaar hij bij een van

de grootste verzekeraars van

Nederland dit soort werk al

deed. Door een reorganisatie

kwam hij op straat te staan

en bij zijn eerste sollicitatie

werd hij tot zijn grote verba-

Groot aantal klachten

Akkerman kent Zandvoort

zoals zoveel Haarlemmers
het kennen. Vanwege het

strand en een dagje uit of

Visserspad kwam hij al re-

gelmatig in onze badplaats

klachten coördineren en dat

zijn er nogal wat. "Allereerst

moesten we een definitie

maken over wat nu eigenlijk

een klacht is. Dat Is in alle re-

delijkheid te doen maar als

een burger mij belten zegt:

"Ik heb een klacht",dan is het

voor mij ook een klacht al

zou het voigens de definitie

een melding zijn. Het aantal

klachten, meldingen en ver-

zoeken op jaarbasis is enorm

gestegen. Niet alleen per te-

lefoon maar zeker ook per e-

mail, Vorig Jaar waren er 357

klachten (bijna één per dag),

1819 meldingen (bijna 5 per

dag) en 758 verzoeken (ruim 2

per dag). Die moeten allemaal

geïndexeerd worden waarna

ik ze naar het desbetreffend

afdelingshoofd stuur. Die

moet daarmee aan het werk

gaan Ik houd de vinger aan

de pols en controleer of er op

tijd naar de reclamant wordt

gereageerd en of de klacht

wordt afgehandeld. Over het

antwoord kan ik niets zeg-

gen want daar ga ik niet over.

Ik ben wat dat betreft dus

puur procesmatig bezig. Dan

wordt ervan mij ook nog een

jaaroverzichtverwachtdatde

burgemeester meeneemt in

zijn Burgerjaarverslag", zegt

Akkerman. Hij benadrukt dat

erookanoniem geklaagd kan

ndat
"Dat is een van de grootste

men. Maar ook openliggende

stukken van de rijbaan of t rat-

io 1'. gesloopt straatmeubilair,

kapotte lantaarnpalen, glas-

scherven op straat en niet ge-

leegde vuilnisbakken komen
veel voor. Daarvan zijn er een

aantal die binnen één dag op-

gelost moeten worden omdat

er een gevaarlijke situatie ont-

staat als het niet wordt opge-

ruimd. Dan moet ik controle-

ren of dat inderdaad verholpen

is. Onlangs ben ik ook met een

klagerop pad geweest. Erwas

een klacht gekomen over een

onveilige situatie rondom de

rotonde in deVan Lennepweg
en aansluitend de situatie bij

het scholengebouw De Golf

aandeJac.RThijsseweg. Ikben

toen 's ochtends vroeg meege-

fietst en hebeen aantal zaken

geconstateerd. Daar gaan we
landeslag.Cz. Ook heb ik

de situatie op het parkeerter-

rein van SV Zandvoort bekeken

door er naartoe te gaan Daar

hebben wij dan weer afspra-

ken met de aannemer over

gemaakt", verduidelijkt hij

het een en ander Akkerman

stroomt over van werklust en

daar kan de Zandvoortse bur-

gervan profiteren: "Mooier kan

ik het niet maken. Wel kan ik

zorgen dat een klacht op de

juiste manier wordt behan-

deld" sluit hij af.

U kunt uw klachten, mel-

123-5740200 (na kantooruren

ia het antwoordapparaat) of

ia www.zandvoort.nl > Loket

Meldingei ichten.

Het postad

ele schriftelijk klachten

Gemeente Zandvoort, Post

b

2, 2040 AA Zandvoort.

Krant niet ontvangen?

HZANnvnoRTsr

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

Provinciale structuurvisie

Meer windmolenparken voor de kust? Grote woontorens bij

stationslocaties? Voor Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruim-

telijke Ordening, zijn dat een paar van de te verkennen opties

voor de toekomst. Niet alleen deze zaken spelen voor de ge-

deputeerde, ook heeft hij al in het kader van 'zijn' provinciale

structuurvisie binnen de Zandvoortse gemeenschap onrust

gezaaid over zijn visie ten aanzien van de locatie van 'ons'

Circuit Park Zandvoort.

De provincie gaat deze en

andere mogelijke ruimtelijke

aanpassingen de komende

wenselijkheid en haalbaar-

heid. De uitkomsten worden

sie op de ruimtelijke ordening,

de zogeheten Structuurvisie,

die Provinciale Staten (PS) naar

verwachting begin 2009 zul-

len vaststellen.

Vraagstellingen

De provincie bekijkt welke pro-

blemen en uitdagingen er zijn

voor de komende 30 jaar en

hoe die het beste aangepakt

kunnen worden. "Hoe ontwik-

kelt Noord-Holland zich de ko-

mendejaren? Hoe kunnen we
daar het beste mee omgaan,

willenen kunnen wedaar inde

ruimtelijke ordening invloed

op uitoefenen?", zijn vragen

Nieuwe taken provincie

Met de nieuwe Wet op de

Ruimtelijke Ordening, die naar

king treedt, krijgen provincies

voor het eerst mogelijk heden

om initiatieven te nemen tot

Vanuit het principe 'decentra-

liseer wat kan, centraliseer wat

moet', krijgt de provincie een

bovenregi

Middenboulevard). Met de

nieuwe wet krijgt de provincie

het instrument in handen om
actief het voortouw te nemen
bij bovenlokale vraagstukken

die een provinciaal belang ra-

ken De plannen op ruimtelijk

gebied voor de komende 30

jaargaatzij neerleggen ineen

Een voorlopige visie is afge-

lopen week in beslotenheid

besproken. Bij het ter perse

gaan van deze krant was daar

nog niets over naar bulten

gebracht. De Zandvoortse

Courant zal voor u de gang

van zaken blijven volgen! Meer

informatie kunt u vinden op

www.noord-holland.nl/pro-

jecten /structuurvisie.

Koersnota Zandvoort

De commissie Projecten en

Thema's heeft zich 30 januari

jongstleden gebogen over een

voorstel van het college om te

komen tot een koersnota voor

de verplichte Structuurvisie.

Via een diapresentatie werd

ieledei

s gepr. ei.teeid.

e taak.

Mo entei zijn pre

loral toetsend bezig, waarbij

aan de hand van eenstreek-

:enten (denk aan de

met de vraag of deze weg de

juist te bewandelen weg is.

voorzitter Nico Stammis niet

mogelijk om inhoudelijk over

ren, dat gebeurt op een later

tijdstip, maar de vergadering

werd slechts gevraagd om in te

stemmen met de ingeslagen

weg Na een aantal vragen en

suggesties stemden de com-

missieleden daarmee in.
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Autosport Basketbal Voetbal (zondag)

Porsches domineren op Assen
De vierde

Endurance

shet

het Kampioenschap in de Dutch Winter

erd verreden op het TT-circuit van Assen,

een Porsche die de overwinning opstreek.

Dit keer was het de equipe van Lammertink met onder n

Jaap van Lagen aan het stuur. Het verging de Wekerommer

ter dan de afgelopen keer toen hij tijdens de Nieuwjaars:

de Mitshubishi Evo met vlammen onder de motorkap aai

kant moest zetten.

de ABS (remmen, red.) ook

droevig gesteld. Die elektro-

nica zette een heel systeem

in werking, waardoor van alles

misliep", aldus een teleurge-

stelde Furth. De avond ervoor

zat de stemming er nog goed

in, maar bij de kwalificatietrai-

ning stond bij Fontijn en Furth

het huilen nader dan het Ia-

Voor Michai

• Je

Bleekemolen

igzaamdetrtelinde

ti petitie. Terwijl zijn

de AiGP in actie kwam, deed

Bleekemolen senior met de

Duitser Jurgen Albert goede

zaken in het klassement. De

Aerdenhouter werd tweede

op het Drentse circuit, ach-

ter de equipe met Van Lagen.

Veelzeggend detail is dat

Van Lagen het afgelopen

seizoen in de Porsche Supei

Cup nog voor het team van

Bleekemolen uitkwam.

Voor de equipe van Peter

Fontijn en Zandvoorter Petet

Furth verliep het weekend op

Assen dramatisch. De BMW
van de beide Peters kwam
maar niet goed uit de verf.

"Het had met de elektronica

te maken. Daardoor hield de

e dan c

Zandvoort gewoon weer op-

nieuw", aldus Furth. De equipe

hield deze race dan ook voor-

tijdig voor gezien.

De laatste race in de Dutch

Winter Endurance Series vindt

op 2 maart weer plaats op

Circuit Park Zandvoort. In deze

wedstrijd zal duidelijk worden

wie zich de winterkampioen

Autosport

Nieuwe Competition Manager Circuit Park Zandvoort

De 47-jarige Ron Boon is per i februari Competition Manager

van Circuit Park Zandvoort geworden. In deze functie wordt de

Hagenaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de diver-

se raceklassen die deel uitmaken van het Dutch Power Pack.

Daarnaast zal hij zich gaan bezighouden met het uitzetten

van lijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de autoren-

sport op nationaal niveau.

probe,

bijdra^

Nederland:

te Ie'

, positie

Boon beschikt over ruime e

varing in de autosport, zow
op nationaal als op internat

h

actief als competitiemanagi

vooreen grote auto-im po rtei

en als zodanig verantwoord'

lijk voor de organisatie va

van raceklassen met toe

-?.\

formulewagens. Daarna bege-

leidde hij individuele coureurs,

teams en bedrijven In diverse

autosportcategorieën op het

gebied van organisatie, mar-

ketingen communicatie. "Met

utosport. Ik zie

het als een van mijn taken om
de onderlinge sportiviteit tus-

sen de deelnemers op de baan

te bevorderen", aldus Boon.

De klassen waarmee Boon zich

zal gaan bezighouden, zijn de

Samsung BMW 130! Cup, de

Dunlop SportMaxx Cllo Cup,

de Formido Swift Cup, de

Formule Ford.de BRL-serie en

de nieuwe Toerwagen Diesel

Cup. Al deze categorieën vor-

men de vaste bestanddelen

van het Dutch Power Pack pro-

gramma, dat komend seizoen

een zestal keren te zien zal

zijn op Circuit Park Zandvoort

en daarnaast optredens zal

verzorgen op de circuits van

Assen en Zolder. "De aanstel-

ling van een Competition

Manager past goed in de

lijn van onze ambitie om het

Dutch Power Pack verder te

doen professionaliseren. Wij

zijn blij dat'

van Ron Boe

veel ervaring a;

kunnen binden

Weijers,C.O.O.v

Zandvoort.

Lions heren blijven op koers

Het herenteam van Lions blijft op koers om aan het einde van

dit seizoen de kampioensvlag te hijsen. In een niet bijster inte-

ressante wedstrijd werd Spaarndam 2 op een 78-57 nederlaag

getrakteerd. Dat Lions wel goed als team speelde blijkt uit het

feit dat maar liefst; spelers 10 punten of meer maakten.

Weer geen punten voor beter SV Zandvoort

Al snel werd duidelijk dat

onze plaatsgenoten niet veel

van het zeer jonge team uit

':"::.-
.51 \ï.-r;i \-\:-:, ie veze 1 Z'-e

p.i5tl"iS'en,dieRobertten Pierik

weer in hun gelederen moch-

ten verwelkomen, speelden in

het eerste kwart (29-19) met

hun tegenstanders. Via hun

handelsmerk, de strakke zo-

neverdediging, werden break

na break gelopen en als dat

niet lukte, was er altijd wel

een schutter die de bal door

de ring liet glijden. Ook in het

tweede kwart konden de ge-

ïrriteerd geraakte tegenstan-

ders er niet veel van bakken. De

routine van met name hettrio

Ron v.d. Meij.Sander Verboom

en Ten Pierik gaf de doorslag

voor de met als gevolg een

49-25 ruststand.

Zwakke start derde kwart

De derde speelperiode werd

bijna een 'Zandvoorts kwar-

tiertje'. In het verleden is

gegaan als gevolg van niet

peconcentreerd starten in

het derde kwart (of tweede

helft). Ook nu weer konden de

gasten terugkomen, zeer tot

Zandvoortse supporters. Net

op tijd wisten onze plaatsge-

noten zich echterte herpakken

waardoor eraan het einde van

dat kwart toch weer een gat

van 15 punten was. Die 15 pun-

ten werden in de laatste peri-

ode uitgebouwd tot 21 punten

aan het einde. Debet daaraan

was Spaarndam dat zich weer

lijk de arbiters, waardoor zij

zelf uit hun ritme raakten en

Zandvoort freewheelend naar

de finish kon.

Lijstaanvoerder

Lions staat nu met een winst-

percentage van 92.31% (!) 4
punten voor op de naaste

concurrentie uit Beverwijk en

Alkmaar. Grote man bij Lions

was Ron v.d. ft/1 e Ij met 21 pun-

ten. De overige topscorers wa-

ren: Robertten Pierik, i7;Sander

Verboom, 14; Milan v.d. Storm

12 en Evert Bol, 10 punten.

and met zo-

ons hebben

erklaartErik

1 Circuit Park

Sportprogramma

Basketbal

Zondag 10 februari, Apollohol Amsterdam,

14.00 uur: US 2 - Lions dames

Voetbal

Zatei d^g o februari. Complex Duinticsvcld.

14. 30 uur: SV Zandvoort - DVVA

Zondag 10 februari, Complex Duintjesveld,

14.00 uur: SV Zandvoort - Olympia Haarle£

Dat sportresultaten niet altijd eerlijk zijn, bleek afgelopen zon-

dag maar weer eens tijdens de uitwedstrijd van SV Zandvoort

tegen Velsenoord. Een zwaar gehavend Zandvoort was beter

maar verloor door een scheidsrechterlijke dwaling met 1-0.

Het team van Barry Bu :erhek

was door schorsingen en bles-

sures zwaar gehavend. Maar
liefst drie junioren namen
de plaats in van Mare Hoppe,

Mlchel van Marm, Aron Kullder

en Faisel Rikkers. Desondanks

speelden de Zandvoorters een

prima wedstrijd. Doelman
Sander van der Wal hoefde

vrijwel niet in actie te komen

en defensief had Zandvoort de

Afmaker
De beste kansen waren

onze plaatsgenoten en voi

rust hadden ze eigenlijk a

voorsprong moeten nei

opliep waardoor de badgasten

driekwartier meteen man min-

der moesten spelen. Het was

van de tot op dat moment goed

leidende scheidsrechter.

Kansen genoeg
In de tweede helft zou dat wel

anders worden. Zandvoort was

ook In die tweede helft, ondanks

een man minder, de best voet-

ballende ploeg. Het

ook nu weer het benutten van

de kansen.Maar liefst driemaal

kwam een Zandvoortse voor-

waarts oog in oog met de doel-

man van Velsenoord te staan,

'erde niets op.ir het Ie

ren. Zandvoort mist al langere

tijd een koele afmaker en dat

zou ook in de tweede helft van

deze wedstrijd op gaan breken.

Het elftal van Buytenhek had

bovendien de pech dat Patrick

van der Oord vlak voor rust

tegen zijn tweede gele kaart

Negatieve beslissingen

Naarmate de strijd vorderde,

werden er steeds meer beslis-

singen genomen ten nadele

van Zandvoort. Jan Zonneveld

trok een speler aan diens shirt

en broek en werd vervolgens

peskiesri en geschopt. Terecht

een gele kaart voor Zonneveld,

maar de speler van Velsenoord

kon zonder straf de wedstrijd

vervolgen Bovendien zou uit

de vrije trap het enige doel-

punt ontstaan. Het was overi-

gens een slecht genomen vrije

Velsenoord zich maar liet val-

len in het strafschopgebied. De

scheidsrechter gooide er nog

een negatief schepje bovenop

en kende Velsenoord een straf-

schop toe. Van der Wal was

daarop kansloos.

Onderste regionen

Met nog een kwartier te gaan,

jinjer ;~eg_ister 3 snogosiot--.

naar de gelijkmaker, die op zich

dik verdiend zou zijn. De druk

vermeld, een afmaker ontbeer-

de het moedige Zandvoortse

team. Door dit resultaat moet

Zandvoort oppassen, niet te-

rechtte komen op een degrada-

tie plaats. Gezien het vertoonde

spel zou dat niet terecht zijn.

Zondag speelt Zandvoort thuis

tegen het hooggeplaatste

Forse nederlaag ZSC dames
Het dameshandbalteam van ZSC he eft afgelopen zondag een Tweede helft

brse nederlaag geleden tegen het 1 oofddorpse Lotus 2 Inde Wie ZSC in de tweede helft

nog kansen toedichtte kwam
bedrogen uit. Lotus was op-

Korverhal hadden de Zandvoortse d mes geen schijn va kans

en verloren met 15-25. nieuw de beste ploeg en ging

bovendien nog forser spelen

dan voor de rust het geval

was. Hoewel ZSC nog terug

kwam tot 8-10 was de strijd

'lK'
* gestreden toen achtereenvol-^ 1 • "

.- gens Suzanne Zwemmer en

. Romena Daniels door blessu-

^C M res de strijd moesten staken.

/\^^™ "^ Dat Lotus uiteindelijk met
15-25 aan het langste eind

F~—
—

~^LV W^_j
f JM trok verwonderde Vriend noch

Romena Daniël; wordtoan alle konten tegenge ...,,.

vijand.

Het begin van de wedstrijd hoi. den door de Hoofde Voor ZSC scoorden Romena
ging gelijk op. Maar na 3-3 defensie. Aanvallend .reeg Danlëlsen Lucia v.d. Drift bel-

werd duidelijk dat de fysiek Lot js bovendien een den 4goals.Daphina van Rhee

sterkere Lotus dames de wicht. De 6-10 ruststand ga" deed dat 3 keer en Mart ina Balk,

hu isclub weinig ruimte lieten, dar ook het krachtsve rschi Christel Gazenbeek. Naomi
Ook aanvallend werden onze tus en de twee ploeger goed Kaspers en Laura Koning trof-

jlaatsgenoten in bedwang ge- we < fen elk één keer doel.

The Ultra Low Tide

International Marathon

Op zondag 10 februari aanstaande zal voor de eerste keer de

The Ultra Low Tide International Marathon vanuit Schevenin-

gen van start gaan. De finishlijn van deze marathon voor het

goede doel ligt bij Parnassia in Bloemendaal. De start zal op

zo een moment gepland zijn dat de lopers bij laagwater naar

Parnassia kunnen lopen.

Omdat het de eerste keer is er een marathon van inter-

dat deze marathon gelopen nationale allure van maken.

zal worden, is de inschrijving Een die past in het rijtje van

beperkttot 100 lopers. Zij zul- reguliere marathons als die

len voor het Kurhaus van start van New York, Amsterdam en

gaan en in eerste instantie Rotterdam maar ook in die

richting zuid lopen. Na een van alternatieve marathons

keerpunt lopen zij richting als de Jungfrau-marathon

noord en hebben onderweg (met duizenden lopersde berg

diverse servicepunten, onder 'Jungfrau' op via smalle berg-

andere op het zuidstrand van weggetjes naar de gletsjer),

Zandvoort, waar isotone drank deftAarathon du Medoc (waar

voor ze klaar zal staan. op servicepunten gekozen kan

worden tussen isotone drank

Het is de bedoeling dat de of wijn) en de marathon van

lopers zich laten sponsoren Valkenburg die ondergronds

voor € 5 per kilometer. Dat moet worden afgelegd en

zal dan uiteindelijk een be- waar de lopers voorzien zijn

drag van € 21.000 op moeten van helmen en lampen,

brengen dat bestemd zal zijn

voor de aanleg van een voet- Meer informatie over The
balveld in het SOS Kinderdorp Ultra LowTide International

N'Djamena in Tsjaad. De orga- Marathon vindt u op http://

nisatoren willen uiteindelijk www.ultimarathon.nl.

De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Wlllemse

Sallfish Reclame

Sandbar

Auto Strijder

Bertram& Brood

SelektMail

SharkyKIds Store

Boemerang- Eetcafé Slagerij Marcel Horneman

Café Bluys

Café Oomstee

TopThuiszorg

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Circus Zandvoort

CNG Groep

Van Schaik, makelaar

Vrije huizen markt.ril

Willemse Elektrotechniek

Confet'tl BV. Va nks Saloon

Dorsman Assurantién Zandvoort Optiek

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort

Valentijnspagina's:

BloemsierkunstJef& HenkBluijs

La Fontanella

Multi Rent Autoverhuurbedrijven
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Koninginneweg 9
rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping

aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt

over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe

Rietveld badkamer

Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design

handgrepen

Wonen in een groene omgeving

Grotendeels v.v. dubbele beglazing

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

Woon oppervlakte ca. 97 m'

Vraagprijs € 249.000,-- *£££*

Emmaweg 15

Royale karakteristieke 2 onder 1 kap villa met 7 slaapkamers,

oprit, 2 garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning

staat in de geliefde groene buurt van Zandvoort, op loopaf-

stand van het gezellige centrum, strand en het historische

station van Zandvoort.

• Heerlijke groene woonomgeving
• Rustig, kindvriendelijk gelegen

• Zonnige gelegen achtertuin met achterom

• De woning dient geheel gemoderniseerd te worden

• Woonopp. 170 m J

,
perceelopp. 533 m' &

Vraagprijs € 759.000, - «Sïw-

Jac.van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel

aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek

van de V verdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime

lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig

balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning

dient gemoderniseerd te worden.

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Op loopafstand van het centrum en station

Woonoppervlakte ca. 90 m 1

(incl. het balkon)

Vraagprijs € 299.000, -

ffjï

Oranjestraat 15"
Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain,

woonkeuken met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en

besloten tuintje met achterom. Deze woning ligt midden in

het centrum en toch merk je daar niets van!

Midden in het centrum van Zandvoort

Op loopafstand van het strand gelegen

SlapendeVvE

Woon oppervlakte ca. 95 m J

Vraagprijs € 244.000,-
&

Tjerk Hiddesstraat 4/5

In prachtige gerenoveerd gebouw aan de boulevard van

Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement

is op de 3
{
verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige

woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken

en een garage in de onderbouw.

Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Bood schappen] ift, inpandigeberging

Woon oppervlakte ca. 85 m ]

Vraagprijs appartement € 249.000,-

Vraagprljs garage € 30.000,-
&>

Van Lennepweg 143

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de T verdieping

gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.

Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,

bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het

complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten

parkeergarage en berging

Omzotebetrekken!
• Licht stuukwerk

Op loopafstand van station, centrum en strand

Woonoppervlakteca. 78 mJ

Vraagprijs € 274.500,

-

<Se£>



ZANDVOORTSE
Courant

Actueel

De wegopbrekingen rondom

Zandvoort hebben afgelo-

sen niet tegengehouden om

komen. In de middag stond

zelfs de eerste file op de

Bloemendaalse Zeeweg en

niet alleen door de

structie van de'Kop'.

Theatersport Jazz

111.11 'IJ IJIIIII.I.IHIWT

De wegopbrekingen bij NS- saal met de auto richting de liggende Van Lennepweg was konden ontvangen Het voor-

station Heemstede-Aerden- kust te rijden. Met als gevolg geen obstakel van formaat. alsnog enigejaarrondpaviljoen

hout en bij de Kop van de volle terrassen in Zandvoort en Helaas waren de Zandvoortse TakeFivedeed wel goede zaken.

Zeeweg weerhielden de naar een grote drukte doorwande- strand pachters, die vanaf i fe- Net als de haringverkopers, die

zon en warm weer hunkerende lende zon- en zeegenieters brua rl het strand op mogen, 's avonds moe maar tevreden

toeristen er niet van om mas- langs de vloedlijn. Ook de open nog niet zover dat ze al gasten naar huis keerden.

olvlzH
Ondernemersborrel

Donderdag
21 februari

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

De Mannetjes

Snelle bus naar Schiphol

'Jekunttoch naar Haarlem

n et de bus en dan overstappen

op de Zuidtangent?'

Hr.Ms. Van Speijk vaart langs

Zondagmiddag was het Neder-

landse M-fregat Hr.Ms. Van Spe-

ijk kort onder de Zandvoortse

kust waar te nemen. Op een

bijna gladde zee voer het ranke

'multi-purpose' fregat richting

zuid voor een korte reis.

FEBRUARI ACTIE

Zachte contactlenzen

1 maand GRATIS uitproberen

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Het chip heeft onde

drugsbestrijdingoperaties in

de Caribische zee en zal bin-

nenkort, als onderdeel van

het permanente NAVO vloot-

verband in de Middellandse

zee, een bijdrage leveren aan

het bestrijden v 1 het inter-

Kon. Nederlandse Marine

ontworpen. Bij het ontwerp

zijn enige steaft h-technieken

toegepast, zoals de schuine

wanden van het brugdeel.

In 1995 is het vaartuig in

dienst gesteld en sindsdien

maakt het onderdeel uit

van de operationele dienst

natlo eterr

nanklasse

ieer bij de

werd het

Van Speijk

ne. On
ando v ?', de

-gedragen a

kapitein-luitenant ter z

Peter Kwant.

Rekenkamer Zandvoort hoort graag van u wat
u graag onderzocht ziet.

Meer erover in de gemeente-advertentie.

Heeft u zich al aangemeld voor het e-debat in

Pluspunt op 26 maart?
Geef u op. Mail (inclusief een motivatie) naar

burgemeester@zanndvoort.nl.

Zandvoort Schoon?!

Denk, doe en fotografeer mee!
Daarna door naar de speciale avond op 6 maart.

Meer erover in de gemeente-advertentie.

ie enle ZandvDd

0



Familieberichten

Totaal onverwacht ie ovetleden

Mechtelina Anthonia Catharina
van Petegem-Valkestijn

Licn

weduwe van Eli van Petegem

^» Xanthos

zuster

schoonzusters

-responden tie-adres:

J.N.H. Valkestijn ex.test.

(.';( mphuvseusti;iat 21

3451 BB Vleuten

De begrafenis heef! iiimiddols plaatsgevonde:

Jan van der Mije

6 juli 1943 t 20 december 1007

Op 20 december is er voor ons veel veranderd.

Het overlijden van mijn man, onze vader en

opa heeft cc n grote Icl g: L achtergelaten. Met het

gemis worden wij dagelijks gc-eont'rontecrd.

Dat herken je juist in kleine dingen die tijdens

zijn leven zo vanzelfsprekend waren.

I 'e gi' :. I-i. LiriiSti. L L : i ; ti l tl :::'. ^vmpathk 1;..

medeleven na het overlijden van Jan heeft ons

bijzonder goed gedaan.

Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Else van der Mije - Roodvoets

Niels en N!i.:i:l]llc y;iii lic j" Mije - Plürernr.s

Calvin en Valciilijn

Jan-B art en Brenda van der Mije - Saridbcrgeri

ILvti en Kneu

Marron van der Mije

Zandvoort - februari 2008

Bibliotheek Zandvoort

Openingstijden

ma: 14.OO uur
di 14.OO uur
WO: IO.OO uur
do: 14.OO uur
Vt; IO.OO uur
ia: 10.00 uur

20.00 UUI

17.00 UUI

17.00 UUI

17.00 UUI

18,00 UUI

14.00 UUI

g34,T (023) 5714131

Burgerlijke stand

25 JANUARI - 8 FEBRUARI 2008

Geboren :

Jill Senna, dochter van: Kieft, Olav Alexande

Rooijakkers. DaniëlleJohanna Cornelia Maria.

Moreno Leendert, zoon van: van der Hoek, Ba

Ottolini.MarankaSabina.

Katelyn Skye, dochter van: van Schaik, Robin Chri:

en: Bontan.Angela Debbie.

Lisa, dochter van: Jansen, lohan nes Eduard Jaco

Paap, Sandra.

Distel, dochter van: Kramer, Albert en: van det

Maria Elisabeth Johanna.

Ondertrouwd:
van den Bos, Michiel Johannes en: van den h

Joyce Nicolette.

de Haan.Michei en: Zijlstra, Ma non Lioni

Gehuwd:
Klein, Leonard Maria Catharinus Jozef en: Ju;

Maria Petra Alexandra Carolina

Schuurkamp.JeanJacquesen :Tjou-Tam-5in,Mi

Juliette Eleonore.

Kremer, Dennis en: Kok, Debbie.

Bronk, Evertjan en: Hochstrate, Janine

Overleden:

Marquenie.Anthonii

Dees.Willy, oud 79 ja.

Karman geb. Heering, Aartje Alberta, oud 70, jaar.

Hemiekesgeb. Steirifatt.Roswitha Ast ridMit Elisabeth,

oud 60 jaar.

Kemp,Aalt|e,oud82jaar.

Roest, Veronica, oud 47 jaar.

van Beem, Elisabeth, oud 63 jaar.

Geurts, Leonard us Antonius, oud 50 jaar.

Lub bersen, Bart us Hendrikus, oud 86 jaar.

Kooygeb. Smit, Geertrui Rika, oud 100 jaar.

Fuldauer, Herman, oud 90 jaar

Veerman, Alida, oud 74 jaar.

van Petegem geb. Valkestijn, Mechtel

Catharina, oud 81 jaar

Joon Lock, Le Fat, oud 59 jaar.

van Dam, Theodorus Johannes Wernard

sFranci oud 49 ja:

Ani!x:ni.3

oud 57 ja;

Kerkdiensten

ZONDAG 17 FEBRUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, leeuwerften/aan 7

www.Adventskerk.com

10,00 uur ds. MA. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g.Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 pastor C, van Polvliet

Waterstanden

FEBB UAPI

WA E

C

R waTer wat°E
G

R waTer wat°E
G

R

Do 14 03.45 08.25 16.05 21.06

Vr IS 04.36 09.36 17.05 22.25

Za 16 05.40 10.55 18.34 23.44

Zo 17 07.16 02.20 20.34

Ma 18 01 10 08.45 13,35 21.54

Di 19 02 10 09.56 14.29

Wo JU 00.06 02.55 10.33 15.20

Do 21 01.02 03.39 11.14 15.56

f SAILFISHRECIAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken
autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailtish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort A
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48"^

Netexpo Internet is een gespecialiseerd

internetbedrijf. Wegens grnei zoeken wij:

• TECHNISCH MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

• COMMERCIEEL MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

Netexpo is een informeel bedrijf. Wij bieden je een goed

salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en

doorgroeimogelijkheden binner

^Netexpo t. 023 - 53 18 874—
1 Colofon * Zandvoortse

Courant

Verschijnt iedere donderdag e wordt gratis

hüls-aan-huis bezorgd in heel andvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogewegjg-i
iW. /rfndvDort

pIR. «013-5732752
ai e®

Joop van Nes
Tel. 06 -144826 85

Opemngi tijden kantoor:

Vormgeving:
IR Design Zandvoort

ngjo ihoouur.
Druk-

Advertentie acquisitie:

Brand-Kinderdljk

Tel. 06-434 29783
Email: letty®

zandvoortiecourant.nl

Castncummerwerf 23-37

1901 RW

Verspreiding:

ZVO Verspreiders

*"-" 06-11391478
(tevens nabezorging)

Tel 06-46046026
Uitgever:

zandvoortsecourantnl Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en of teksten urt deze uitgave Is niet

^toegestaan ionder uitdrukkelijke oestemmmgvandeultgever )

Lifa Lock begraven

Onder zeer grote belangstelling Is maandagmiddag op de Al-

gemene Begraafplaats het stoffelijk overschot van de vorige

week woensdag geheel onverwacht op 59, -jarige leeftijd over-

leden Lifa Lock ter aarde besteld.

Lifa Lock kwam in dejaren vijf-

tig naar Zandvoort, waar zijn

ouders het Chinees restaurant

Chonghai aan de Swaluëstraat

exploiteerden. Zelfwas hij ook

actief in de horeca, onder an-

dere als exploitant van de be-

roemde Boeddha Club en De

Klikspaan aan de Haltestraat.

Naast zijn horeca-actlviteiten

was Lifa ook actief in de mu-
ziekwereld, waarin hij per-

soonlijke contacten onder-

hield met talrijke artiesten van

wereldfaam.

Tijdens de plechtigheid voo

afgaande aan de begrafeni

kwamen al deze aspecten vi

diverse sprekers uitgebrei

aan de orde. Ook zijn activ

teiten voor de voetbalspot

in Zandvoort. Eerst als spek

vsr\ Zandvoortmeeuwen, Ij

ter als bestuurslid, trainer e

jeugdcoördinator van dez

halve eeuw lid was. Sind

kort was Lifa Lock als jeugc

coördinator betrokken bij
5'

Zandvoort.

^^^^^^^^—^^^^^^^^— Zandvoortse Courant nu

Commissie raadpleegt burgers

over reinheid Zandvoort

Leden van de commissie Projecten & Thema's gaan de boer

op om erachter te komen hoe de Zandvoortse burgers denken

over de reinheid van hun woonplaats. Het wordt een gelegen-

heid waar iedereen zijn of haar mening kan geven over het

thema: Zandvoort schoon!? Een onderwerp waar waarschijn-

lijk iedere Zandvoorter wel een mening over heeft.

14 FEBRUARI 2008

Opening Kinderkunstlijn

Vrijdag ^ maart aanstaande om 14.00 uur zal wethouder van

Cultuur GertToonen in het Zandvoorts Museum de eerste Kin-

derkunstlijn officieel openen. De Kinderkunstlijn is een initia-

tief door en naar een concept van twee Zandvoortse kunste-

naars: Marianne Rebel en Hilly Jansen.

Een werkgroep uit de com-

missie Projecten & Thema's

heeft zich ingezet om bijeen-

komsten als deze op touw te

zetten. Met als uitgangspunt

'weg uit het raadhuis'.willen

zij zaken oppakken die ieder-

een bezighoudt. Door middel

uitspraken ontlokken aan de

Zandvoortse burgers. Met de

uitslag zal aandeslaggegaan

worden.

Op donderdag 6 maart aan-

staande, vanaf 19.30 uur, is Ie-

dereen in gebouw De Krocht

welkom om mee te praten.

Maar het initiatief gaat ver-

u onvoldoende schoon is en

draag een oplossing aan.

De bijeenkomst 'Zandvoort

schoon!?' Is een try-out. Het

zal als voorbeeld dienen

voor de benadering van an-

dere onderwerpen. Slaagt de

avond in De Krocht dan is de

werkgroep bereid om soort-

gelijke avonden te organise-

ren. Onderwerpen binnen de

Zandvoortse gemeenschap
genoeg; Hoe denkt u onder

andei het e

Jansen en Rebel zijn dit

schooljaar begonnen meteen
project om de schoolkinderen

uit de groepen 8 van de ba-

sisscholen en de brugklas van

het College Wim Gertenbach

College te onderrichten In

schilderen en mozaïek. Deze

163 leerlingen hebben ieder

een kunstwerk gemaakt
Vanaf7 maarttot 15 april aan-

staar zi.illei

keletalages in de Haltestraat,

Kerkstraat en Grote Krocht

tentoongesteld worden. De

route door het dorp loopt

vanaf het museum. Hierdoor

ontstaat een kunstlijn door

ons dorp: de Kinderkunstlijn.

De beide enthousiaste kun-

stenaars hebben ondertus-

sen ook contact met het

Kinderfondsvan deVerenigde

Naties, Unicef, om te komen
tot een internationaal pro-

ject. Tevens worden de mo-
ge I -heden om ie komen tot

een serie Kinderpostzegels

onderzocht. Een vertegen-

woordigingvan Unicef zal de

opening in het Zandvoorts

Museum bijwonen.

De c ieledei nod g

alle Zandvoorters uit om
tief bijdragen te leveren, vc

afgaand aan de avond, d

foto's en suggesties te rr

len. Registree

van een foto waar het vol]

doe

te^ibeeid. het ie.,gc. oeleuj.

het wijk- en buurtbeheer,

de verkeerssituaties, de ar-

moedebest 1 c mg, ce jon-

ge ren huisvestIng en over

handhaving en regelgeving?

Allemaal zaken die de com-

Kortom, ga naar De Krocht,

dan kunt u over die andere

zaken ook mee gaan denken

Harry Borghouts

voorgedragen voor herbenoeming
Provinciale Staten hebben mr. H.C.L.J (Harry) Borghouts voor-

gedragen voor herbenoeming als commissaris van de Konin-

gin (cvdK) in onze provincie. Hiermee volgen zij de voordracht

van de Vertrouwenscommissie.

Harry Borghouts, die op 7

februari Jongstleden de pen-

sioensgerechtigde leeft i|d be-

reikte, is de eerste cvdK die op

die dag geen afscheid hoeft

te nemen. Sinds de wetswijzi-

ging vorig jaar is het mogelijk

dat een cvdK tot zijn 70e jaar

in functie kan blijven. Voor

Borghouts betekent dit dat

hij zijn termijn van zes jaar

kan afmaken. In juni 2002

trad hij aan In Noord-Holland.

Zijn termijn loopt dus in juni

2008 af Borghouts heeft on-

langs te kennen gegeven ook

na juni 2008 in zijn functie te

willen aanblijven. Provinciale

Staten hebben maandag-
avond 11 februari 2008 laten

weten hem in dat vooi nemen

Column

Valentijnsdag

Overgewaaid uit Amerika

ValentineDay."Flauwekuldag",

"We hebben al moederdag en

vaderdag.Moeterdanooknog

Valentijnsdag bij?" Mopperlg

haalde hl] zijn schouders op.

"Het Is de dag van de liefde",

probeerde ik het nog eens uit

teleggen."Achwat.Wezljnal

43 jaar getrouwd Ik zie Mien

elke dag."

14 februari: Valentijnsdag.

Ongewild heeft Henk, de

mopperlge persoon uit bo-

venstaand verhaal, er toch

aan meegedaan. Teruglopend

hij plotseling Iets op straat

NleuwsglerlgalshlJ (smaakte

hij de zak o pen. Erin zaten een

pakje boter, rol beschuit en

een bosje bloemen. Speurend

keek hij rond. Niemand te zien

die de zak verloren zou kun-

nen hebben. "Dan neem Ik

hetspulmaarmeenaarhuis",

mompelde hij in zichzelf" Nog

wat onwennig, plastic zak in

zijn handen geklemd, wan-

delde hij richting huls. Moest

Je hém nou zien... hij deed

met een plasticAH zak In zijn

handen...

Blij deed Mlen de deur voor

deed. "Hier. VoorJou ".gromde

Henk. Verrast keek Mien hem

aan "O Henk. Je hebt ereln-

delijk eens aan gedacht..."

Niet begrijpend keek Henk

zijn Mlen aan. "Waaraan heb

"Valentijnsdag!" kirde ze vro-

lijk, "een bosje tulpen. Wat

lief van Jel" Henk bleef met

zijn mond vol tanden staan.

En brabbelde"..eeeehh,nou

Ja...lkke_.""Beschuit en boter

ook nog. Wat origineel van

Je Henk. Een beschuitje voor

bij de koffie. Lekker met een

Mien besloot Henk verder niks

meer te vertellen. Over die ge-

vonden boodschappen en de

tulpen, O ja. Zo heette die bloe-

Pfffff.Hadieereln-de-IIjkook

eens aan gedacht!

tiende -Brugman

V J



Is op zoek naar een

enthousiaste dame
voor de garderobe

en ook een dame
voor de toiletten

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Gevraagd per direct

pa rt-time/fuil-time

Vlotte ervaren
verkoopster

- Da mesmodewi nkel

in Zandvoort

Tel.: 023-5715473

Fairy Golf B.V. isU

Joey, Monlr, Ton, Peter, Geert, Mark,

Hanneke, Danielle, Anwaren Pauline

zijn op zoek naar leuke collega's voor

de keuken en de bediening

Bel naar 023-5713189 voor informatie.

Week 07 -2008

Februari

17 Classic concerts: Klassiek con

Protestantse kerk, aanvang 15

18 'Jongeren in de jungle van hf

uitgaansleven': Thema-avoni

ouders met uitgaande kinder

Maandelijks dansfestijn in De Krocht,

aanvang 20.00 uur. Toegang gratisl

Maart

2 Final 4Autoraces In DWES, Circuit

6 'Zandvoort schoon';

Thema-avond, georganiseerd door de

gemeente. De krocht, aanvang 19.30 ul

i-15 Kinderkunstlijn centrum

Mist u een evenement?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

AUTO STRIJDER ZANDVOORT

De Volkswagen partner van Zandvoort en omstreken,

is voor de versterking van haar team op zoek naar een:

fulltime

telefoniste/receptioniste (m/v).

Ben jij representatief, beschik jij over goede communicatieve

vaardigheden, ben je servicegericht, klantvriendelijk, heb

je ervaring met Word en Excel en ben je in het bezit van

rijbewijs B, dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.

Interesse?

Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 29 februari

met curriculum vitae naar:

Auto Strijder B.V.

T.a.v. Dhr. R de Groot

Burgemeester van Alphenstraat 1 02

2041 KP Zandvoort

Of per E-mail naar paul.degroot@autostrijder.nl

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Paul de Groot, 023-5740074.

vleesspecialist - traitei

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen

Die in een gezellig team willen werken.

Wij bieden
[i prettige werkkring, goed salaris e

ede secondaire arbeidsvoorwaarde!

Inlichtingen bij M.H elefoon 023-571 l)»f>7

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg
Wie komt ons team versterken?

Wij zijn een klein thuiszorgbureau, waar aandacht en kwaliteit voorop staan.

W
i

zi
:

n op zoek "aar gemotiveerde mensen, die het leuk vinden om goede zorg

en V ;>-.. iteii Ie b ede" san onze - ienle"

Wij zijn op zoek naar: • verzorgenden
• verpleegkundigen
• huishoudelijke medewerkers.

VV 1 bieoer, goede .ve: <om:.;i"oig"e;len en een goed "olr-.ii-:

Voor inlichtingen:

"elefoon Anneo'üne H

Email: Topthuiszorg@CE

e Hi|ne-: 023-5714635 ol 06-52022639

Krant niet ontvangen?
0ZANDVOORTSE

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Planstudie zeewering Zandvoort
Op 5 februari stond de zeewering van Zandvoort op de agenda

van hoogheemraadschap Rijnland voor een definitief besluit.

Net zoals in Noordwijk zou ook in Zandvoort de zeekering niet

meer voldoen. Sterker nog, bij de komende toetsronde ver-

wacht Rijnland een lichte opschuiving, van de kernzone van

de waterkering, landwaarts.
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Tekst en foto Nel Kerkmon

In september 2007 is Rijnland

Noordwijk aan te leggen ter

bescherming van de kust. De

hoogte van de dijk is minimaal

negen meter boven NAP en de

totale breedte is 40 meter. De

men samen met de dijk een

stevige buffer tegen het wa-

ter. Daarom hoeft de nieuwe

zeewering in Zandvoort op de

meeste plaatsen niet hogerte

zijn dan nu het geval is. Alleen

ter hoogte van het 'Palaceplein'

worden de nieuwe duinen ho-

ger dan de huidige situatie,

omdat het duin daar nu te

gewaarwording om opde bou-

levard te lopen en de zee niet

meerte zien. Wordt dit ook het

vooruitzicht in Zandvoort?

Zanddijk

Net zoals Noordwijk dat wil,

wil Zandvoort ook onder-

5 parkeergarages vlak

bij de

Het [s 'oor de ontwikkeling

e badplaats van groot

Dm te proberen zo het

probleem op te los-

ïet verleden zocht de

ite naar parkeren op

dniveau in combi nat e

met het verhogen van de bou-

levard, tegenwoordig wil de

o-m-ente liever ondergronds

parkeren. Dit kan alleen in sa-

menhang met het uitwerken

van een versterkingsplan voor

de zeewering ter plaatse. Of de

dijk net zo hoog wordt als in

Noordwijk is nog niet bekend

omdat er eerst een studie ge-

maakt moet worden.

Rijnland

Op 5 februari heeft Rijnland

in zijn vergadering besproken

om Zandvoort zo snel mogelijk

opde planning te zetten zodat

de boulevard bebouwing straks

binnendijks ligt. Natuurlijk

komt de veiligheidsproblema-

tiek op de eerste plaatsen dan

pas het maatschappelijke be-

lang. Na overleg met het Rijk

is de subsidie inmiddels gega-

randeerd. Dit betekent dat er

vaart komt in de plannen en

dat Rijnland het college gaat

voorstellen om personele ca-

paciteit vrij te maken voor dit

project. Eerst is echter Katwijk

in 2010 aan de beurt, daarna

staat Zandvoort in 2013 op

het schema. De eerste bespre-

kingen starten binnenkort en

vervolgens zal de intentiever-

klaring tussen de gemeenteen

hoogheemraadschap Rijnland

ondertekend worden.

Buitenschoolse opvang De 800

pluspunt v«,,fi,*,M, ,„ „k,„„,=p»„g

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Met OOG en OOR
fSPflfDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Valentijnsdag

Was erookditjaareen stille

aanbidder of geliefde die

met een kaart je hart op 14

februari een heel klein beetje

heeft doen overslaan? Uit

onderzoek blijkt namelijk dat

een kaartje op Valentijnsdag

nog steeds veruit het meest

populair is. Meer dan de helft

haar liefde kenbaar wil ma-

ken op deze dag stuurt een

(anonieme) kaart. Een twee-

de plaats is weggelegd voor

een bos bloemen; ruim 20%
verwent zijn geliefde met ro-

zen of andere bloemen. Heb

je helemaal niets gekregen?

Treur niet, volgend jaar is het

weerValentijn.

Hoort en zeg het voort

De gemeente Zandvoort

heeft verleden jaar nieuwe

reclameborden geplaatst

om eenheid te krijgen In het

woud van illegale aanplak-

biljetten. Voorheen plaatste

jan en alleman borden neer

en dat gaf een rommelig ge-

heel. Het nieuwe seizoen Is

nog niet eens begonnen en

de wildgroei op de gemeen-

telijke borden is al weer een

feit. Strandpaviljoen Mango's

vond het bord een bruisende

plek om zijn reclameposter

op te plakken voor zijn ver-

vroegde Mid zomerfeest. Het

zomerfeest is een leuk idee

maar om nou mee te liften

via een ander bord is niet zo

netjes. De volgende reclame

gewoon op een andere ma-

L-oord natorvan Naturalis.de

heer H. van Grauw, melc.de dat

in 2007 van de 311 gestrande

waren. Dat zijn er maarliefst

200 minder dan In 2006. De

meeste vissen zijn gevonden

bij Zeeland. Maar wat moet
ijk doi ï je

het strand e

de bruinvis of dolfijn vindt?

Als het dier nog leeft: bel di-

rect met het Dolfinarium in

Harderwijk (tel. 0341-467467).

Is het dier dood, bepaal dan of

het een bruinvis (stompe

snuit, maximale lengte

1.60 meter, een korte

spatelvormige tanden)

is. Als het om een bruinvis

gaat, meld dan aan de po-

litiepost of de gemeente

dat er een dode bruinvis

ligt, aangezien het kada-

ver zo spoedig mogelijk

van het strand afgevoerd

moet worden. Heb je een

vermoeden of weet je

zeker dat jouw vondst

andere soort is dan een

nvis, bel dan zo spoedig

je I ij k met de coördinator

ndingen van Naturalis

o- 0400616.

Jong (beiden van VanKessel),

violist Louis Schuurman en

saxofonist Ger Groenendaal

speelden een aantal num-
mers samen, zonder ooit ge-

oefend te hebben. Het reper-

toire bestond grotendeels uit

Hongaarsachtige muziek,de

stijl die Schuurman met zijn

groep brengt. Het was dan

ook niet verwonderlijk dat

Groenendaal, afkomstig uit

dejazzwereld, niet de hele

avond speelde. Schuurman

sprong ook in bij een aan-

tal nummers dat VanKessel

op de podia brengt, hoofd-

zakelijk onbekende muziek

voor hem. Hieruit bleek

het vakmanschap van de

Zandvoortse violist. Vooral

,antal lei-due

met gitaarvirtuoos De Jong

sprak het publiek erg a;

Ook Van Kessel liet zich niet

onbetuigd en deed een be-

hoorlijke vocale duit in het

zakje vaneen zeer geslaagde

muzikale avond

Kika artiestengala 2008
De lokale radio ZFM zendt

niet alleen het gala live uit

op 2t maart maarvolgt het

Kika artiestengala ook op de

voet! Zo heeft het program-

ma 'Roy On-a ir' elke week een

Kika gala update waar al het

laatste nieuws word gemeld!

'Roy On-air' is elke zaterdag-

on d v ) tot 2

:andvoort.nl en op 7

s er een speciale rad

:ending van 'Vrijdag.

r 'f'\Mm*"

:afé hotel

gland tij-

Afgelopen zaterdag werd door

een aantal Zandvoortse musici

stee verzorgd. Zanger Patrick

van Kessel en gitarist Ebe de

statafels, ka-

merschermen,

podiumdelen,

kapstokken
belangrijk, spon-

de laatste € 600.

met Roy van

06-19190544.

W0
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GREEVEN
makelaardij o. g.

Actie = Reactie!

Wilt u uw woning verkopen?

Schakel de actieve makelaar in!

Kantoor midden in het centrum;

Bezichtigen tot 20:00 uur;

Bezichtigen óók op zaterdag;

Persoonlijke aanpak;

Tarief op maat.

naUvtu Dwidsstrn

www.at€€\/€ftir<JikeU(irdy.nl

MM
TimoGreeven

Auto huren?

^ Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

38jaar vakmanschap.'

T Tapijt

T Vinyl

Laminaat

T Parket

.S'i'iiici' aan huis.'

Gratis meet —en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur -

Z>: 10.00- 17.00 uur

023-531 78 40

Hillesfriïl 56, 2043 LP Zindvoort

www.medina-Yvoningi111-ichti11g.11l

Geschikt voor woon- er

Oppervlakte ca. BSm' + extra ruimte van 1,5 x5m

Vraagprijs: € 260.000,- kk

Info: Gansner, Brede rode straat 60, tel. 5715058

De krant lezen op internet?

Kijk op www.zandvooTtsecourant.nl

Commissie Planning & Control bespreekt muziektent

De commissie Planning & Control zal zich komende woens-

dag onder andere buigen over de financiering van de muziek-

tent die burgemeester Rob van de Heijden bij zijn afscheid

kreeg aangeboden. Een bedrag van € 80.000 is nodig voor

de aanschaf en de plaatsing van de muziektent. Hiervan komt

€ 65.000 uit de algemene reserve van de gemeente en de rest,

€ 15.000, is geschonken door de Stichting Strandkorrels.

Naast het voorstel tot de

voorstel om In de begroting

bed' )gen op te nemen voor

onderhouden energie van het

muziekpodium. De gemeente
heeft de tent al besteld en

naar verwachting zal hij eind

maart worden geleverd. Het

co lege stemde begin februari

al in met het voorstel.

Kadernota 2008
Een ander agendapunt van

is de Kadernota 2008 deel II.

Ten behoeve van de begroting

2009 dient de raad kaders te

stellen. De Kadernota deel

I (financiële beleidskaders)

wordt nog behandeld In de

werkgroep 'Opzet begroting'.

De kadernota deel II, de be-

grotingsuitgangspunten, zal

nu besproken gaan worden.

Deel lil van de Kadernota, de

beleidsuitgangspunten, komt

in juni aan bod en heet dan

srzocht de raad over

dit financiële onderwerp te

Commissie Raadszaken
Een dag eerder zal tijdens de

vergadering van de commis-

sie Raadszaken een motie

van GBZ worden besproken.

Hierin vraagt raadslid Astrid

van derVeld aandacht voor de

actualisering en aanpassing

van het Gemeentelij kVerkeer-

en Vervoersplan (GVVP) dat

het college voornemens is te

doen in het kader van de lan-

delijke wetgeving. Hierdoor

moeten bromfietsen van de

rijbaan gebruik maken en

mogen niet meer op fietspa-

den rijden. Zij wil onder an-

dere dat op de rijbaan moet
worden gereden (in plaats

van op een verplicht (brom)

fietspad) op het gedeelte van

de Dr. CA. Gerkestraat gele-

gen tussen de Tolweg en de

Zandvoortselaan, het gedeelte

van de Zandvoortselaan bui-

ten de bebouwde kom tussen

de rotonde (bij Nieuw Unicum)
en de bebouwde kom van

Bentveld, de overige gedeel-

ten van de Zandvoortselaan,

de Linnaeusstraat, de ro-

tonde Linnaeusstraat/Van

Lennepweg en de aanslui-

ting van de Zandvoortselaan

op de Haarlemmerstraat.

Omdat de maximum snel-

heid op een gedeelte van de

Zfl'"!dvooitselaan So km/u is,

vraagt zij het college die daar

terug te brengen tot 60 km/u

zodat er niet zo een groot ver-

sch :.-ssen auto's en biom-

Nota aanbestedingsbeleid

Ook het aanbestedingsbeleid

van het college moet worden

veranderd.Opioktober2002is

de Nota Aanbestedingsbeleid

Zandvoort 2002 door de ge-

il vastgesteld.

r-v-i; opgei 1 dat

het bel

worden geëvalueerd. Het col-

lege geeft nu een evaluatie

is tevens genoodzaakt door

de inwerkingtreding van

nieuwe wet- en regelgeving,

de nu nog fungerende Nota

te herzien.

Haarlemmer mag neuzen in grofvuil

De gemeente Zandvoort mag een 44-jarige Haarlemmer niet

beletten te neuzen in het grof huisvuil. Dat oordeelde de Haar-

lemse economische politierechter vorige week in een zaak

tegen een vader van twee kinderen, die bij wijze van hobby

graag 1

Kenner

sust in het gro : huis il dat de il 1 Zuid-

Hand langs de kant van de weg zetten.

Over het a ordt

goede baan heeft, niets in

de weg gelegd omdat hij

de plaats waar hij zijn op-

merkelijke hobby uitoefent

keurig achterlaat. Alleen

zodra de Haarlemmer in

Zandvoort actief is, wordt

hij door plaatselijke op-

de bo

hij zo,

lingerd omdat
vergunning af-

t en ook rotzooi

Vorig jaar werd de r

Zandvoort op vijf ve

lende data geverbal

van respectievelijk een te-

levisietoestel, een fiets, rie-

ten stoelen en een potka-

chel. De Haarlemmer slaat

zijn vondsten op in zijn

woning en verdient niks

aan zijn verzamelwoede.

"Ik bewaar het of geef het

weg", verklaard e hij voorde

rechtbank. Onlangs kreeg

de man een dreigende
brief van de gemeente
Zandvoort met onder an-

dere de tekst: 'Als u zich op

de dagen dat er grof vuil

gemeente vertoont, wordt

u in de gaten gehouden'.

Volgens zijn advocaat mr.

Morra wordt bij de jacht op

zijn cliënt zelfs de brand-

weercommandant inge-

schakeld. Volgens Morra
hebben de Zandvoortse

milieuambtenaren echter

nooit aangetoond dat de

zoektochten troep maakt
of achter laat.

De officier van justitie eiste

ting een schuldigverklaring

zonder strafoplegging. De
rechter ging nog stap ver-

"Wat u doet is niet verbo-

den mits u geen rotzooi

maakt", oordeelde hij. De
rechter drong er bij de of-

ficiervan justitie op aan de

gemeente Zandvoort uit te

leggen dat de bezigheden

strafvervolging opleveren.

' Politieke Column

Inventief ventje

Eigenlijk zouden gedepu-

teerde Ton Hooijmaijers

Nu we het toch over

de provincie hebben: er

van de provincie Noord- is zonder mededogen
Holland en zijn complete

ambtenarenapparaat
een streep getrokken

door de plannen voor de

Middenboulevard. Niet

terslaap het schaamrood dat iemand verwachtte

op de kaken moeten ver- dat er in dat gebied de

bergen, veroorzaakt door

de pijnlijk mislukte en

komende twintig jaar iets

geldverslindende bus- kan nu zelfs aanzienlijk

baan op de Zeeweg. Maar
nee, Hooijmaijers koos er

langergaanduren. Opeens

werden erooknieuwe in-

eind december voor met zichten over de kustver-

een plan op de proppen

te komen om het circuit

dediging bij gehaald. In

de Kustvisie 2050 wordt

Zandvoort te verplaatsen

naar Den Helder. Over

daar met geen woord
over gerept, alleen dat

enkele weken moet het 'de ontwikkelde plannen

onderzoek naar deze op- voor vernieuwing van het

merkelijke verhuizing klaar

zijn. De argumenten zijn

buitendijks gelegen bou-

levardgebied botsen met
op voorhand in te vullen: allerlei restricties vanuit

een mooie economische het waterkeringbelang'.

impuls voor de meest Het is schandalig dat de

noordelijke gemeente op provincie hier, ook op de

het Noord-Hollandse vas- website, niet wat duidelij-

teland én een nieuw na- ker over is, want de plan-

tuurgebied voor Zandvoort nen om de kuststrook te

dat extra bezoekers kan verbreden hebben grote

trekken. Alsofwedaar niet

genoeg van hebben. ners en ondernemers in

Zandvoort. Huizenprijzen

Hooijmaijers heeft zich aan de boulevard gaan
voor twee karretjes laten dalen, ondernemers op

spannen. Door bestuurlijke het strand moeten grote

blunders en wereldvreemd investeringen doen en

beleid is de werkgelegen- kunnen wellicht zelfs

heid in Den Helder er niet een seizoen niet open. De
beter op geworden en dat veiligheid staat uiteraard

zou met de komst van een voorop. Transparant be-

circuit mooi rechtgetrok- stuur staat echter stevig

ken kunnen worden. En

de natuuractivisten weten

op een tweede plaats.

niet wat ze meemaken. Inmiddels moeten de

Hooijmaijers, voormalig voetballers, handballers,

gemeenteraadslid van tennissers en golfers in

Amsterdam, is een inven- het circuitgebied straks

tief en Ideeënrijk ventje,

zo valt uitzijn persoonlijke

website vol borstklopperij

op te maken. Nou Ton,

niet raar opkijken wan-
neer de kogels ze om de

oren vliegen. Agenten die

zelfs tot op Schiphol mo-
dit idee slaat dus hele- gen schieten gaan er op

maal nergens op. Alleen een buitenbaan oefenen

al de gedachte van een met hun plstooltjes en

Tarzanbocht in Den Helder, geweren. Doe dat lekker

daar kun je gillend wakker ergens binnen, zou ik zeg-

van worden. Overigens gen, maar het is voor al die

moeten de VVD'ers in de buitensporters handig om
gemeenteraad zich ook de levensverzekering eens

achter de oren krabben. goed onder de loep te ne-

Kennen ze d ie Hooij m aijers,

inderdaad ook van de VVD,

eigenlijk wel?

men ofte verhogen.

tfans 'Botman

J
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Clinique Promotie

4 t/m 24 februari

^^^erenbtm

UW Clinique taASAu':

TaitettasJB mel-1 hjjra

rr.n.ilu'fii ni| belading

venal € ï J aar

Clmlqua producten.

Cl INIQUE

Parfumerie

Schoonheidssalon

Hiilk'.slriiut 1 Zandvoort

Zin om te sporten -

:

kijk op
www.sportinzandvoort.nl

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakters; eke 20-ei

jaren woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,

keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.

Indeling:

i vleugje

terras op het wes:en. Keuken alwh-a:. \:p.-.t\

eetkamer en deurnaar de patio. Badkamer

: Overloop, 6 slaapkamers.

Ruime zolderverdieping.

Elektrische rolluiken

Elektrischezonneschermen20(J6

Woonopp. ca. 165m
2
,perceelopp. 295

Vraagprijs € 595.000, -

hal, toilet, douche gelegenheid.

cht, diepe inbouwKast, openslaande deuren naar h<

itellinocï. ketel, provisiekelder en toegang naar de

rvan ligbad/douche en toilet, 3 slaapkan

<S>

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.

Dus ook in 2008 is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet: Nog geen ZandvoortPas?
Verleng nuuw ZandvoortPas, Bestel dart nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

dan kunt u weer een jaar lang profiteren Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00! van heel veel leuke aanbiedingen!

Zandkorrel plaatsen.
D^Uen zelf uw voordeel uit!

D„«a |io cratis een ZandKorre

*V,ANDVOORT

2003 J.J.M. Jans#n

Vöörddi§&' tut metde-Zanchtt

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Avondje Topamusement in De Krocht

In De Krocht werd afgelopen vrijdag het eerste duel in de the-

atersport in Zandvoort gehouden. Het publiek, dat een actief

onderdeel vormde, genoot van deze avond vol improvisatie en

humor. Het werd een avondje topamusement, dat zeer zeker

voor herhaling vatbaar is!

I
he.vjei sport is een vorm van

theater waarbij, in plaats van

voorstellingen, improvisa-

tiewedstrijden voor publiek

worden gegeven. Het Is be-

dacht door de Canadese the-

aterdocent Keith Johnstone.

In Nederland werd de the-

atersport, in een andere

vorm, bekend door het BNN-
programma De Lama's.

Los Zand
Het program ma dat de

Zandvoortse groep bracht was

getiteld: Los Zand, een heel

toepasselijke naam. Eigenlijk

is hetgeen programma maar

een aaneenschakeling van

improvisatie op door het pu-

bliek ingebrachte situaties. De

samenstelling en in leeftijd.

De jongste, Wendy Jacobs uit

Zandvoort, is pas 20 jaar en

de oudste, Christel de Weijer,

heeft al bijna de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereikt (63).

Doldwaze opdrachten

Een tot de noktoegevu de :_ial

genoot met volle teugen van

het improvisatietalent van een

twaalftal acteurs die, In twee

groepen verdeeld, elkaar uit-

daagden tot het maken van

theater via doldwaze opdrach-

ten. Deze werden beoordeeld

door een driekoppige jury die

keek naar inhoud, amusement
en techniek. Na iedere ronde

had het publiek ook nog een

stem, met vijf punten als

waarde Dejury kon eventueel

met natte sponzen bekogeld

worden als het publiek het

niet met de jurering eens is.

De spelers konden voor buiten-

gewoon goede prestaties door

het publiek beloond worden

door middel van het werpen

van een roos, die iedereen op

zijn of haar stoel vond. Alles is

ad hoc, want de spelers weten

nooit wat voor situatie er door

het publiek wordt geschapen.

Smaakt naar meer
Docente José Poel uit Spaarn-

dam: "We zijn in Zandvoort

pas een jaar bezig. Het was

Pluspunt. Er waren echter te

weinig aanmeldingen vanuit

Zandvoort gekomen en omdat

ik ook in Haarlem zo een groep

train, waareen wachtlijst is (!),

hebben we er een aantal naar

hier laten komen. Ik train ze

om schaamte weg te nemen.

Niets is namelijk raar bij thea-

tersport."Wie het programma

'De Lama's' kent, weet wat ze

bedoeld. Alles is improvisatie

en alertheid. Er zijn een aantal

basisvormen maar de invuliing

komt vanuit het publiek. Poeh

"Het ligt niet in de bedoeling

om vooreen grote zaal te gaan

spelen. Het publiek moet het

gevoel hebben er middenin te

zitten. Wel willen we volgend

jaar weer een voorstelling ge-

ven. Of dat er meer dan één

worden weten we nog niet. Als

je alleen al ziet dat er binnen

de kortste keren geen kaartjes

red.(dan houd ik mijn hart vast

voor volgend jaar."

Hoofdletter T

Al snel werd duidelijk dat de

rode groep beter op de situa-

ties inspeelde en die wonnen
dan ook deze eerste wedstrijd.

Laten we hopen dat er een op-

lossing wordt gevonden om
meerde wedstrijd te gaan spe-

len. Misschien is het een oplos-

sing om er één per maand te

doen, Feit blijft dat er vrijdag-

avond Topamusement (met

een hoofdletter T) was In De

Krocht!

Netwerkborrels Ondernemersvereniging

Ook dit jaar

ging OVZ Bl

voortse o

Drganiseert de Zandvoortse Ondernemersvereni-

iiness to Business (BzB) borrels. Wat in 2006 be-

een experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een

aar terugkerende gelegenheid waarop de Zand-

rnemers met elkaar kunnen kennis maken, idee-

n, activiteiten oppakken en ga zo maar door.

ert OVZ ha;

De eerste borrel wordt ge-

houden op donderdag 2"

februari vanaf 18.00 uur ir

Café Koper op het Kerkplein

Daarna volgen er edities op

15 mei, 2i augustus en

vember. Tijdens deze

betaalt OVZ de hapje;

ondernemers betalen

drankjes.

Dit jaar

jarig jubileum en wil daarom

de borrels 'opleuken' d.m.v.

een thema, presentatie of iets

soortgelijks. Heeft u een sug-

gestie hiervoor, laat dit dan

even weten aan het secretari-

aat dat te bereiken is via info@>

meer-secretariaat.nl.

OVZ hoopt u volgende week
donderdag te mogen ontvan-

gen op de eerste B2B borrel

Sailfish

In de Spoorbuurtstraat begon Menno Enthoven {3;) in 2003

zijn bedrijf Sailfish op het gebied van reclame-uitingen. Des-

tijds samen met compagnon Frank Visser, mede verantwoor-

delijk voor de naamgeving. Menno: "Wij hebben beiden het

sterrenbeeld Vissen en als je dan ook nog Visser als achter-

naam hebt, ligt de keuze voorde hand."

Zowel de locatie als de samen-

werking wijzigde zich en sinds

ijuli 2006 runt Menno de zaak

alleen, af en toe bijgestaan

door een stagiair, nu echter in

Noord in de Max Planckstraat.

Sailfish is een klein bed r: ~.dat

zich voornamelijk beweegt in

de reclamewereld, Maar de

uitingen op dat gebied zijn

zeer veelzijdig te noemen.

Enthoven: "Wij leveren onder

meer alles wat met belet-

tering te maken heeft: van

raamdecoratles (ook voor

particulieren!), tot stickers of

foto's voor op de auto. Er zijn

meer dan 10.000 voorbeelden

voorhanden." Het gebruikte

en betere foliemateriaal is in

zeer vele kleuren beschikbaar,

maar kan in principe in alle

PMS-tinten (de kleurennorm,

die ook o.a. door schildersbe-

drijven gehanteerd wordt) ge-

maakt worden. "Hiervan dient

meter af te nemen."

Ook voor lichtbakken, inclu-

sief de belettering, kan men
bij Sailfish terecht, De bakken

worden elders aangekocht,

maar na gereedkomen levert

Menno ze kant-en-klaar af,

waarbij hij ze ook monteert

en aansluit. Dit geldttevens

voor de reclameborden, die

onder andere de terreinen

van SV Zandvoort en de Jeu de

Boulesbaan sieren. "Raamfolie

Vooral bij woningen In kleine

straatjes kan de inkijk zeer

storend zijn. Het geeft een

zandstraaleffect, neemt geen

lichtwegen verhoogt hierdoor

de privacy van de bewoners.

"Indien gewenst, kan de folie

ook bedrukt worden", zegt de

actk

Wat i eer mogelijk?

Bewegwijzering, textielbe-

drukking, DeskTop Publish ing,

drukwerk (bijvoorbeeld de

omslag van ordners en mul-

tomappen), digitaal printen

en niet te vergeten vlaggen

en spandoeken, van klein tot

groot. Ook deze laatste aan-

dachtstrekkers worden, ge-

heel gemonteerd in frames,

ter plekke opgehangen c.q.

bevestigd. Bijna alles is mo-
gelijk. Niet al het materiaal

komt uit eigen voorraad, maar

Enthoven is in veel gevallen

dealer.waardoor hij hettotale

product kan leveren.

"Heeft Menno, naast zijn

gezin en drukke werkzaam-

heden, nog tijd voor andere

activiteiten?" v

"Als hobby spec

tig golf, maar al vijftien jaar

werk ik twee a drie dagen in

de week als kok bij Café Neut

indeHaltestraatl"

Het bedrijf Sailfish van deze

hardwerkende en enthousi-

aste ondernemer is te vinden

aan de Max Planckstraat 30

in Noord, tel. 06-50644254 /

023-5738748, internet: www.
sailfish.nl

,ag ik hei



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Een Moemvol

weekend!

Haltestraat 65 Zandvoort tel.; 023-57 '2.0 6

ZZCwekery

Bloeiende violen

Prim ui a's

Vaste planten en

bloembollen in pot

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

s 1ZANDKORREL NV ULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

Inleveringvóór maandag! 1 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. SVP Elkclffn leestekenene/keten

dezelfde week.

.i",1
.';''-'- ''' if apart vakje pfoats "

vTnTelkT fa-d" Tan ook "ontstaan^rTet^Üi Ton^st Uw Zand™
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van .nhoud zonde, _^^

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, Te huur:

wit- en schilders-

werkzaamheden

gemeubileerd

appartement met

Autobedrijf

Trade Ard.

eigen ingang.

Van ma t/m vrij

LidBOVAGen NAP Inclusief schoonmaak.

Max Planckstraat 44, Ideaal voor werkmensen

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Tel: 06-28 787 237

Do wynajecia

umeblowane

Kabel-internet/adsl mieszkanie z osobnym

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

wejsclem. Od marca

do konca maja

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

Te! 0646615177

Te koop (wegens

gestaakt pension):

Professioneel

brandmeldsysteem,

incl rookmeldersen

3 brandslangen.

Hele pakket: €200.

Garage te huur

in Van Galenstraat

Tel. 57 47 229

Te huur per direct:

tel.: 06-5325 6274 zonnige kamer 5x5'/;.

Min. 3 maanden.

Wie heeft mijn

VW contactsleutels

verlenging mogelijk.

Geen vakantieverhuur.

met label'Australia'

gevonden?

Tel. 06-1133 0758

Prijs: €300 p.mnd.

(2 maanden borg).

Tel. 06-54728364

Jazuizegt;

ik ben de opstanding

en het leven. Wie in

Carageplaats te koop

in Park Duijnwijk

Vraagprijs:

mij gelooft zal leven. € 21.000,- k.k.

ook wanneer hij sterft. Van Schalk Omaco
(BijbehJohannes 11:25) Makelaars

Gebed nodig? Bel Huis

van Gebed Zandvoort,

023-5712944

www.va n schal -

tel. 53638804 komaco.nl

Inde
Spotlights

9<DOO<D0Q
Nieuwe stichting Jazz in Zandvoort

Onlangs is de stichting Jazz in Zandvoort opgericht met als doel

de jazzmuziek binnen de Zandvoortse gemeentegrenzen te pro-

moten. Niet alleen wil men dat via de zondagse concerten van

het trio Johan Clement doen maar ook het komen tot een vol-

waardig jazzfestival in augustus in samenwerking met stichting

ZEP, is een doel van de groep jazzliefhebbers.

Voorzitter van de stichting is

Hans Reijrners: "We hebben

ondertussen contact gehad

met een vertegenwoordiging

'an de stichting Zandv

/v.ja;

:erten staat op

ndvoort.ni.

otle

endeel

Eve

(ZEP) die het I

van de e

zikaal gebied in het centrum

organiseert en die ook het

eerste weekend in augustus,

vanouds de datum van het

jazzfestival, geclaimd heeft.

Wij hebben na een aantal

gesprekken, die

vriendelijke sfeer ïrlie

kwaliteit. Wij hebben

één dag met goede it

dan drie dagen met ir

goede. Zij zi et c

eens. We gaan beide nu een

begroting opstellen en pra-

ten dan verder/'Verder roept

Reijrners Zandvoorters en

andere belangstellenden

gen om tot een beter Jazz

in Zandvoort te komen. U

kunt uw suggesties sturen

In een kennismakings'.vief

kondigde Reijrners de con-

certen in het eerste gedeelte

van 2008 van Johan Clement

en zijn kornuiten aan."U mag
verwachten dat de kwaliteit

op hetzelfde hoge niveau blijft

als de afgelopen zes jaren. Een

mix dus van gevestigde na-

men en aanstormend talent.

Hier hebben wij een gevoelig

puntte pakken. Erzullen solis-

ten aan u worden voorgesteld

die u waarschijnlijk niet direct

bekend voorkomen. Mocht dat

het geval zijn, bedenkt u zich

dan dat de gevestigde orde

ook ooit als aanstromend ta-

lent Is gebracht. Gun ze dus

uw vertrouwen en kom naar

De Krocht", aldus een passsage

uit de brief

Het ziet e dus r uit dat

Zandvoort weer over

waardig jazzfestival ;

Bert Joris, trompettist in topvorm

Het mooie weer Én daarbij schaatsen op TV resulteerde helaas

in een wat matig bezoek bij het optreden van trompettist Bert

Joris op 10 februari in De Krocht. Muziek op hoog (jazz) niveau

was er te beluisteren op deze zonnige zondag. Voor een aantal

ran Bert Joris 'even wennen'.

ert Joris. Met

stuk'Ballad', wa.

. Geweldig

i. Met het

rblj bassist

zagen bijna roet in het

dat Joris tech

nisch en muzi

trompettist t:

Explosies van ge

luid werden afge

wisseld met rust

ger klanken. Ir

stuk'Connecti

het

Na de pauze een zelf gecompo-

neerd stuk van de trompettist.

"Hoe hard ikookwerk het wor-

den altijd weer Blues", klaagde

Joris hardop. Daarna volgden

er twee prachtige stukken op

de Bugel (een op een trompet

lijkend Instrument met een

wat zachtere sound). Met 'It

could happen to you' en 'For

time being' was het slotstuk

kon iokdei oude istt e

a het triostuk van Ei

mmermans (bas), Fri

ndesbergen (drums) 1

han Clement (plano), w
:tde beurtaande Belgisc

"Het stuk 'Magie

n beetje op een

beknstere

Box' lijkt

schilderij

de trompettist uit, "het

stuk meteen vals har mi

het c

'ander ziekn

ditmaal weer gespeeld op de

trompet. We beleefden een

fijne muziekmiddag, die werd

afgesloten met een drankje

en hapje in de bar. Op 2 maart

is er weer een optreden, dan

metfluitisteAli Ryerson (USA)

Zandvoortse Courant nu

Spreuk V\
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'Jill(H'-,!f is hi-t sd'l/lW V/Il! lic liefde

isttiirop 11 zelf beul en slachtoffer bent'

Kleurrijke fantasiewereld

Gedurende de hel ind februari heeft de Zandvoortse biblit

theek een nieuwe tentoonstelling. Dit keer zijn het de twee kun-

stenaars Ellen Kuijl en Loes Dirksen die aandacht vragen om mee

te gaan op reis in hun kleurrijke fantasiewereld.

Tekst en foto Nel Kerkman

Tussen de Zandvoortse Loes

Dirksen en Ellen Kuijl uit

Aerdenhout (beide lid van de

BKZ) klikte het meteen en zij

besloten een duo tentoonstel-

ling te organiseren in de ruimte

van de Zandvoortse bibliotheek

Duinrand. Hoewel hun technie-

ken verschillend zijn, blijkt de

combinatie een goede keus en

valt de tentoonstelling vooral

qua kleur direct op.

Recycling

Het werk van Loes Dirksen is

zeer verrassend. Schilderde ze

voorheen figuratieve en soms

abstracte kunst, dit kee leeft

ze letterlijk en figuurlijk alles

uit de kast gehaald. Van ge-

bruikte bonbondoosjes heeft ze

in Mondriaan stijl een geweldig

kunstwerk gemaakt. Ook heeft

ze van ander verpakkingsmate-

riaal een fraai wit met zwarte

compositie ontworpen. Dit zijn

e psnlijk de twee enige kunst-

werken die rust uitstralen want

ijij deinsere doeden heeft ze be-

wust voor felle kleuren gel czer

Niet alleen met de gebruikte

materialen geeft ze haar kunst

een driedimensionaal effect,

ook haar acrylschilderijen zijn

sprankelend en trekken je mee

Silly birds

Bij binnenkomst van de biblio-

theekvast de kunst van Ellen Kuijl

direct op. In de vitrine staan haar

schitterende sieraden smaakvol

tentoongesteld. De hangers van

de kettingen zijn gemaakt van

glas. Hoewel Ellen voorheen

veel met keramiek, papier, kra-

len en rubber werkte, gaat te-

genwoordig haar voorkeur uit

metaal. Twee tegenovergestelde

naterl;

tot het maken van herkenbare

en abstracte objecten. Het ge-

kleurde glas smelt ze tot kunsti-

ge mozaïeken die ze later weer

met (oud) staal vorm geeft. Zo

zijn haar kunstobjecten de'sllly

birds' een goed voorbeeld van

haar nieuwste kunstuiting.

Overeenstemm i ng
De tentoongestelde werken

van de kunstenaressen hebben

een eigen stijl maar door de

kleurkeuze en het gerecyclede

materiaal is de expositie daar-

geworden."We hebben elkaar in

de felle kleuren in onze werken

gevonden", vertellen Ellen Kuijl

en Loes Dirksen. Ze nodigen u urt

om op reis te gaan in hun artis-

tieke fantasiewereld.

De tentoonstelling 'Op reis door

de kleurrijke fantasiewereld' is

nog tot en met 29 februari te

zien tijdens de openingstijden

van de Openbare Bibliotheek

Zandvoort, Prinsesseweg 34.



Hele maand februari-.

Varkensschnitzels
naturelof gepaneerd

4 stuks € 5,00
kijk ook e *%
www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nieuw.
Bloemenstal met

prachtige zijde bloemen

€ 25 KORTING
bij boeking van ww vakantie!

AllcL-n -ïoar ZÊhtlirtört Paè-böudÉr*.

Vraag raar da voorwaarden.

Grote Kroclil 21 -023-571 2560
ZHndvDorl@zojivaarl.nl

^toerkoopjilss

yy j

JJÈ,TROMP BIJ HET DINEREEN

ELBBSJE HUISWIJN GRHTIS

TEE 023-5734001

TaJke^Five
Op vertoon van de ZandvoortPas |

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfazjil

J^ DUET

Gratis proefles

Gehele wintercollectie
25 -50 -75 en 100 euro

Buig, Engelbertsstraat94b-Zandvoorl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o. f.

AddieOttho & Zn

rvrTijm Potgieterstraat 4UI 'HU 2M1 pczandvoort
. " ""

Telefoon 023 -571 7 2B7

L Mobiel 06-5577 8563
~*1 Mobiel 06-1 887 6726

tarsriBraHBa

MARK SJERPS
internet

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,501

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde b Dn in een gesloten

envelop, uoeg het bedrag (contant) toe en geef

Betaling PER BANK

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon vooreen

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Voor een
euro

lekker op
een houtje

bijten:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Haarlemmer-
houtje

normaal 1 .45, nu slechts

Ieuro
E232

bod geldig lol co metvvoensdag 20 februari 2008 e

j leen in o "e vestiging teZandwort.

Raadhuispfc- In 2, Telefoon: 02] -57 12 B65

ir mee Tallessen en openingstijden is -'.:;-: .vis n

Voor de pashouders:

2 de kopje koffie

gratis. 50% hrtUv? f €€tv

J€ wut tmw nmot

IIKVBA

SAiEÜ 10-25-50% korting!

O.a Riviera Maison servies in roze

of blauw; 2e :n i ikcl 501 1 kor e ing.

fotolijsten van PTMD 25% kortinu,

e.v.a. aanbiedingen!

Wereldservice in Reizen

Koene tleaning Service} «5?

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 1

Grote korting bij bakkerij Van Vessem & Le Patichou
Generaties in Haarlem en omgeving zijn opgegroeid met brood van bakkerij Van Vessem.

In 2002 fuseert bakker Van Vessem met Le Patichou en samen openen zij onder andere

in Zandvoort, aan het Raadhuisplein, een nieuw filiaal. Vorig jaar werd Van Vessem & Le

Patichou Bakker van het Jaar 2007!

Deze bakker heeft zich sinds kort

aangesloten bij de organisatie

van de Zandvoort Pas. Al leen voor

houders van de pas.en alleen bij

het filiaal in Zandvoort, zal er ie-

dere week een andere aanbie-

ding in deZandvoortse Courant

staan die er altijd voorzal zorgen

dat u een kwaliteitsprodurt voor

een zeer gereduceerde prijs kunt

kopen. Wat dacht u bijvoorbeeld

van een heerlijke tompou.ee van

€ 1,98 voor slechts € 1 per stuk?

Dat is genietenl Kijkt u dus ie-

dere week op de pagina's van de

ZandvoortPas in deze krant!

Niet alleen om het gebak en

het brood.dat regelmatig prij-

sVan
Vessem & Le Patichou bekend.

Ook de open dagen en de ver-

jaardagsfeestjes voor de klein-

tjes zijn in de regio weid en zijd

vermaard. De eerstkomende

open dagen zijn op zaterdag

15 en zondag 16 maart aan-

staande in de bakkerij in de

Waarderpolder in Haarlem. U

kunt dan zelf meemaken hoe er

binnen een professionele bak-

kersorganisatie gewerkt wordt.

Natuurlijkwordtudanookinde

gelegenheid gesteld om de pro-

ducten te proeven en zullen er

voor de kinderen allerlei attrac-

ties zijn. Het exacte programma
komt binnenkort op de website

www.patichou.nl te staan. Daar

kunt u ook meer informatie

vinden over de Bakker van het



38jaar vakmanschap!

Vouwgordijnen voor ïnternetprijzfM

Vitrages

Zonwering

Gratis meet —en montagedieiist.'

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur -

Zi: 10.00- 17.00 uur

023-531 78 40

Hilleslria.1 56, 2042 LP Ztndvoort

www.medina-woninginrichting.nl

E ]

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: ktttywillerr>5e@planet.nl

MJJJJ.UUI.tUI.il
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Abv.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-10737723

DORSMAN
ASSURArTTIËN

Café Oomstee ^B^.

Zaterdag 23 februari

Biljarttoernooi

Annoncée

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heelt u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voorinformatie kuntu bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Neem altijd uw
ZandvoortPas mee!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Greeven Makelaardij neemt
eerste Fiat 500 in ontvangst

Het Zandvoortse makelaarskantoor Greeven heeft afgelopen week een

nieuwe bedrijfsauto, de trendy Fiat 500, afgeleverd gekregen. Fiat dealer

Koene Auto en Sailfish Outdoor Adveitising hebben de 500 fraai aangekleed.

De makelaars van het familiebed rijf zijn zéér te spreken over de Fiat 500:

"De 500 past precies bij ons bedrijf. Hij is trendsettend, dynamisch, on-

derscheidend endaaromeen uitstekend visitekaartje voor ons bedrijf Wij

laten hiermee nog eens extra zien een moderne, actieve en dynamische

makelaardij te zijn."

Fiat dealer Koene Auto uitVelserbroek heeft uitstekend geholpen om de

auto als eerste af te leveren. ZandvoorterMenno Ent hoven van Sailfish

Outdoor Advertising heeft de auto geheel naar wens in de huisstijl

be lette rd.
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Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Irma de Jong-Van Middelkoop

Een heel gezellig gesprek met een echt Zandvoorts 'meidje',

want dat is de gaste van deze week. Irma, achterkleinkind van

Hendrik (de Dikke) van der Mij e, is in 1961 geboren op de Von-

dellaan 9 in het huis van opa en oma.

"Na de Josina v.d. Endeschool

en de Plesmanschool heb

Ik het Kennemer Lyceu

bezocht. Sporten was

niets voor mij, dat

1

j
;

hockey. Wel

haalde twee tot

drie boeken per

week uit de bi-

bliotheek en ook

tekenen deed ik

graag, net z

Al tijdens haar m
bare schooltijd werkte Irma

in het weekend, eerst bij me-

vrouw Kaales van Beach In

(badpakken en bikini's) en bij

de firma Schaap, porselein-

winkel annex slijterij in de

Haltestraat. Irma: "De meest

luxe bijbaan was als hostess

van het Boeckeniersnest op

een partyboot in Amsterdam.

De eerste job na het eind-

examen was bij kledingzaak

Pauw in de Van Baerlestraat in

Amsterdam, maar dat vond ik

vreselijkenikbenvlakdaarna

bij C&A in Schalkwijk gaan

werken "In 1983 trouwde Irma

met Ron de Jong, die zij al op

haar 16e ontmoette. Dansles

bij John de Boer deed de vonk

definitief overslaan. Ook nu

nog dansen zij, al 14 jaar bij

Schröder. "Tot groot verdriet

is Ron niet in Zandvoort ge-

boren maar in Uytenbosch

in Haarlem! Zijn moeder Bep,

actief met o.a. bridgen en kla-

Na de geboorte van zoon Rolf,

die op 8 augustus van dit jaar

gaat trouwen met Lisa van

der Drift, is Irma een paar jaar

gestopt met werken Jongste

Q de]
t

Middelong-Van

zoon Robin was inmiddels

twee jaar toen het toch weer

ging kriebelen. "In 1989 ben ik

parttime begonnen bij Carla

en Joop van Dam, hetgeen ik

acht jaar heb gedaan. In de

zomer was dat heel leuk met

al die toeristen, maar 's win-

ters minder." Haar werkzame

leven nam een totaal andere

wending toen zij via een ken-

nis in het onderwijs terecht

kwam. Zij werkt thans name-

lijk drie dagen perweek bij het

Luzac College in Haarlem als

leerlingbegeleider "Het gaat

er vooral om een veilige om-
geving te creëren en o.a. door

middel van faalangstreductie

de 15-21 jaar) houvast te bie-

den onder het motto: je kunt

heel veel bereiken'. Het is een

heel dankbare baan."

Per ongeluk is superslanke

Irma bij 'De Babbelwagen'

van Marcel Meijer terecht-

gekomen. "Ron was al eerder

betrokken bij het gigantische

archief van Ton Drommel en

ik ben mij bezig gaan hou-

den met de Powerpoint pre-

sentaties. Op de site www
babbelwagen.nl zijn wij on-

langs gestart meteen typisch

Zandvoorts kookboek, het

eerste recept is de fameuze

garnalenkroket."

Een grote hobby, waar-

ie zij prachtige re-

ultaten boekt, is het

fotograferen. De

oudste broer van

haarvader had al

op Schiphol een

luchtfotografie-

bedrijf en ook

haar vader zelf

fotografeerdeen

filmde veel. "Dit

is echt een ding

overleden, vaderen

nijl Hij was chefwerk-

plaats bij Garage Rinkel

en in zijn vrije tijd maakte

hij veel zwart /wit foto's, die hij

ook zelf ontwikkelde. Eigenl. k

ben ik goed twee jaar geleden

echt begonnen toen Ik mijn

eerste digitale camera kreeg.

Tijdens een vakantie in Afrika

ter gelegenheid van Ron'svijf-

tigste verjaardag heb ik ruim

1500 foto's gemaakt onder

het motto: 'schiet maar raak

voor een knaak'." Dat zij dui-

delijk aanleg heeft, blijkt wel

uit twee schitterende foto's

hek langs de reep met gewel-

dige schaduwwerking en een

schoen naasteen blote voet in

het zand. Ook dingt Irma nog

steeds mee in een door het AD
gehouden fotowedstrijd. Een

verkleinde afdruk was enige

weken geleden te zien in onze

rubriek 'Oog en Oor'.

Irma geniet sinds vorig jaar

ook Van het maandelijkse

zingen in het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.

"Vooral het optreden tijdens

het Shantykoren festival was
geweldig", aldus deze zeer

actieve dorpsgenote. die wij

hiermee weer wat beter heb-

ben leren kennen.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Weekeinde geeft opnieuw

mooi weer
Zeldzaam fraai voorjaarsweer gaf het voorbije week-

einde en dat formidabele weekendweer kreeg maandag

en dinsdag gewoon nog een vervolg met overvloedige

zonneschijn en aprilse temperaturen. Het kwik scheerde

hoge toppen en de 14 graden werd dankzij een aflandige

wind gehaald tot op de boulevard. Mooier lenteweer was

eigenlijk niet mogelijk en het (recordvroegel) strandweer

was gewoon goed.

Opvallend koude nachten ook

tot afgelopen dinsdag in dit

soort hogedruksituaties met

vooral richting de Bentveldse

kant nachtvorsten als de lucht

maar klaar blijft gedurende de

nachten kan het aardopper-

vlak de overdag ontvangen

(in)stralingweerongehinderd

uitstralen, hetgeen een snelle

afname van de temperatuur

geeft op de bodem.

Deze donderdag is er, net

als gisteren, even afwisse-

ling van de hogedrukwacht,

hetgeen gepaard gaat met

meer wolken en beduidend

vochtiger lucht. De zon zien

brander en er staat ook nog

wat bewolking gepland tot

vrijdagochtend. De tempera-

tuur heeft inmiddels ingele-

verd overdag en stokt op een

graad of 6-7 bij een ietwat

schrale oostenwind. Het blijft

wel droog, misschien op drie

motsneeuwvlokjes na.

Een zeer krachtig hogedrukge-

bied boven Zutd-Scandinavië

en een koud laag verten noor-

den van Moskou geven een

enorme koud e-injectie richting

Noordoost-Europa en Balkan

de komende 48 uur (Moskou

ir -25 8 :n),r

treem koude vrieslucht beieilt

Weer

Temperatuur

ons waarschijnlijk (opeen haar

na) niet eind deze week. Dat is

dus de zoveelste keer de afge-

lopenjaren dat de echte vries-

kou ons land ongemoe d laat.

Kennelijk mag het niet...

Vrijdag en het aanstaande

weekeinde beloven wederom

goed uit te gaan pakken met

aanhoudend droog weer en

dagtemperaturen halen bij

lange na niet het 'verwenni-

veau'van hetvorigeweekein-

de. Het krachtige hogedruk-

bolwerk komt min of meer

boven ons land te liggen.

In de nachten is zelfs matige

vorst mogelijk, vooral in de

meer duinachtige streken.

Met name vlak boven de

grond in het open veld moet

rekening gehouden worden

met stevige vorst. Overdag

(zaterdag en zondag) kan het

met behulp van de zon mis-

schien wel plus 8 graden wor-

den in Zandvoort.

Begin volgendeweek ruimt de

stroming naar zuid tot zuid-

west en wordt het zachter

met later In de week waar-

schijnlijk een toenemende
kans op regen.

MarcPutto

1 -3/-4 -4/-5

55% 60% 60%

10% 5% 5%



Een gezonde sport?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

De drie miljonairsvrou- zesamen met haarvrien-

wen Kitty, Estelle en dinnen dat er maar één

Nicolette leiden een oplossing is: ze moeten

luxueus en rimpelloos hem uit te weg ruimen.

bestaan. Hun enige zorg is Dehautainedamesdalen

de strijd tegen het ouder af naar de Amsterdamse

worden, daarom shop- wallenomdaareen huur-

pen zij wekelijks bij de moordenaar te zoeken die

plastisch chirurg. Totdat dit klusje kan klaren, Wat

Kitty vermoedt dat haar een gemakkelijke klus had

echtgenoot vreemd gaat. moeten zijn, blijkt toch

Omdat ze van de alimen- meer voeten in aarde te

tatie alleen uiteraard niet hebben dan de dames
rond kan komen, besluit hadden verwacht.

Wendy Jacobs

Veelzijdige

vrijvvilligster

Ze is vrijwilligster bij de Rekreade, begeleidster bij de kinder-

disco en leidster van de welpen bij scouting. Als er iemand 'in

de picture' moet worden gezet, dan is het de 20-jarige Wendy

Jacobs dus wel!

Met haar fulltime studie SPW Wendy Dit Isvoor haardanook

(sociaal pedagogisch werk) en dé reden geweest om zich voor

baantjes erbij, wordt het haar kinderactivitelten in te zetten,

af en toe wel eens te veel. Vier jaar geleden kwam ze in

"Maar ik heb er zoveel plezier aanraking met de Rekreade.

in, dat dat me helemaal niks Het vrijwillige werk daar vond

uitmaakt!" lacht de enthousi- ze zo leuk, dat ze direct besloot

aste Wendy

Vrijwilligster

Contact met kinden

van de grootste pa?

ichtingtegaanrin de;

1. De kinderdisi

projecten. Tegenwoordig is

ze bij alle drie de activitei-

ten begeleidster.

Als begeleidster

regelt

afgaand aan de

activiteiten een

heleboel dingen.

"We verzinnen bij-

voorbeeld thema's

pelletjes en bouwen a

op. Daarin zijn we heel vrij,

Daarnaast is ze tijdens de ac-

tiviteiten natuurlijk aanwezig

om de kinderen te begeleiden.

"Het is zo leuk om te zien dat

de kinderen er plezier in heb-

ben. Dat is de bevestig ng dat

je plan geslaagd Isl" vertelt

Wendy.

PABO
Naast het grote plezier dat

Wendy als vrijwilligster heeft,

heeft ze er ook een doel mee.

Zandvoortse Courant nua

zigheden ook een

beetje ervaring op

doen. Later wil ik

namelijk 'juf'worden,

ik klaar ben met

SPW, ga ik mij storten

op de PABO", vertelt ze, "ik

wil in de toekomst zeker met

kinderen werken. Het plezier

en devoldoening die ik uit het

werk haal is zo groot."

Toneel

Naast al deze bezigheden

houdt We^dvgelukkigooknog

tijd over voor andere hobby's,
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r torn
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"Ik v nlddel

1, Al

1 to-

neelvereniging Wim Hildering.

Hiernaast volgt ze sinds kort

de cursus Theatersport, die

Pluspunt. "Theatersport is

vergelijkbaar met De Lama's.

Het draait allemaal om im-

provisatie en samenwerking.

Afgelopen vrijdag hebben we
onze eerste voorstelling in

de Krocht gehad. Het publiek

was heel enthousiast. Hopelijk

kunnen we snel meer voorstel-

lingen organiseren!" aldus de

bezige Wendy tot slot.

Heb je ff...

... Jessica Reurts, 16 jaar

bezorgster Zandvoortse Courant

Waar kennen we jou van?

Witteveld en de kleine straatjes

daar omheen. Ik loop al vanaf

mijn twaalfde een krantenwijk.

Ook met Kerst is

het fijn vinden A.

de wijk te lopen, het is niet erg om

eer. En ik het- altijd mijn muziek op.

Ie mensen tegen me zeggen dat ze

Wat doe je naast het bezorgen van de krant?

"Ik zit in mijn eindexamenjaar van het Coornhert Lyceum. Paar

moet ik nog even hard voer werken, maar het gaat wel lukken.

Hierna wil ik Toerisme en Recreatie studeren, ik wil graag veel

van de wereld zien zo lang k noe. ."•;] ben !--' i
.1 plan is om '"a de
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Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik zit in het selectieteam van DSS, softbal. Dat betekent dat

I Know Where It's @
Donderdag 14 februari:

Vind je rozen, bonbons en parfum voorValentijn

ookzo passé? Neem danjeValentine mee naar het

Patronaat voor'De Week van de Liefde Rapbattle'.

Educatief en muziekopéén avond! In de door de

GGD georganiseerde speciale week wordt er extra

problemen. Het is een preventief en educatief

^.project voor jongeren over liefde, relaties en sek-

suele gezondheid. Daarna is er een spectaculaire

rapbattle over het thema. Entree: €3, aanvang

20.30 uur. Leeftijd: 16+

^5»^ Donderdag 14 februari:

^ « Of wil Je liever je Valentijn vanavond verrassen

met een romantisch Valentine Diner? Dat kan

bij Holland Casino Zandvoort met live muziek

en entertainment van het Nederlands Musical

:mble. Voordezedag Isereen speciaal liefdes-

u. Bel voortijden en reserveringen: 5740542.

Dinsdag 19 februari:

Wereldmuziek in de Philharmonle Haarlem. Dit

keer zijn het twee jonge bands, Grada en Vishtèn,

Ier op hun eigen manier de traditionele

:he muziek in ere houden. Grada combi-

neert Ierse traditionele muziek met verschillende

soorten invloeden uit de internationale jazz we-

reld. De Canadese band Vishtèn is een mengeling

n Keltische, Ierse en Schotse muziek Het snelle

zwepende danswerk vormt hierbij een bege-

leidende percussie bij de instrumenten. Kaartjes

kosten €22 en zijn telefonisch of via internet te

[Bestellen Aanvang 20.15 uur tot 22.15 uur

Column

Echt alles is

liefde
Lentekriebels. Het eerste voo

jaarszonnetje. Silhouetten

van zoenende mensen op het

strand tijdens de laatste st ra-

Veertten februari. All VouNeed

IsLove. Robertten Brink. Ofje

het nu wilt of niet, je komt er

echt niet meer omheen. LOVE

ISINTHEAIR.

Amerikaanse toestanden ir

Nederland. Valentijnsdag h

sinds een aantal jaren supe

commercieel, daar is eigenlijk

leder i het v

Alle etalages zijn roze en rood.

Het straatbeeld is vanaf eind

januari gevuld met hartjes.

Op Sky Radio wordt al we-

ken van te voren aangekon-

digd datje een plaatje voor

je liefje kan aanvragen voor

de Valentijn Top Zoveel. Alle

ander

nediadoen e

inkelis

e hype blijkt

te verkopen.

Maar goed, laten v

eerlijk zijn. Iedereen zit toch

eiire:ii jk stiekem elk |3C-

bij de brievenbus te wachten

bidder. Of je kan nu eindelijk

anoniem je heimelijke liefde

een kaartje sturen. En eigenlijk

baal je toch best wel als je lief

op veertien februari niet met

een bloemetje of spannei

ingepakt cadeautje met e

grote strik eromheen na z

werkthuis komt. Datje'verge-

ten' bent om boodschappen

te doen, omdat je stilletjes

hoopt op een romantisch di-

ner voor twee. Maar dat zullen

we natuurlijk nooit toeg ei.

Het is toch vooral Iets cc

mercieelswaarbloemen-

cadeauwinkelsvan profiteren,

nietwaar?

Tot slot nog een boodschap

voor de postbode: De onbe-

reikbare Valentijn ligt r.

schienwel binnen handbereik,

ook al zit er misschien eer

continent of oceaan tussen

Zo langde brievenen kaartjes

maar in de juiste brievenbus

worden bezorgd!



Top Thuiszorg, een top team voor top zorg

Top Thuiszorg bestaat uit

een team van gemotiveerde

verpleegkundigen en verzor-

genden, die hun diensten

aanbieden in de verzorgende

sector. Onze inzet is verbete-

ring te brengen in de situatie

van de cliënt in zijn/haar

huiselijke omgeving. Wij

staan voor kwaliteit, respect

en aandacht voor de cliënt,

Top Thuiszorg is een klein

bureau, welke nu 5 jaar be-

staat in Zandvoort.

Elke cliënt heeft een vast

team van verzorgenden. Wij

kunnen tegemoet komen
aan uw persoonlijke wensen.

bijvoorbeeld over de tijd dat

u geholpen wilt worden. Voor

calamiteiten is er iemand 24

uur bereikbaar.

Iedereen, die recht heeft op

zorg, kan deze viaTop Thuiszorg

krijgen. De zorgindicat ie van het

CIZ kan omgezet worden ineen

persoonsgebonden budget, het

PGB. Dat houdt in dat u een

geldbedrag krijgt, waarmee u

uw eigen zorg kan inkopen.

Er wordt vaak beweerd, dat

het bij particuliere bureaus

duurder is en dat de mensen

veel moeten bijbetalen. In de

afgelopen 5 jaar hebben wij al

heel wat mensen geholpen en

geen van deze mensen heeft

uit eigen middelen moeten bij

betalen. Als u nog geen indi-

catie heeft, maar u vindt dat u

hulp nodig heeft, dan kunnen

wij ook helpen met de aan-

vraag van zorg. Indien gewenst

kunnen wij ook helpen met de

administratie van het PGB.

Doormiddel van een huisbe-

zoek bekijken we samen met

u de zorgvraag. Dit bezoek is

geheel vrijblijvend en er zijn

geen kosten aan verbonden.

Wij bieden:
-> Verpleging en verzorging

-» Terminale thuiszorg

-* Activerende en onder-

steunende begeleiding

-» Psycho/Sociale

hulpverlening

Voor meer informatie kunt

u contact opnemen met:

Telefoon 023-5714635 of

06-52022639

• Email:

topthuiszorg@casema.nl

Marathon

Belg wint eerste Ulti Marathon
Onder bijna zomerse omstandigheden werd de eer-

ste Ultra Low Tide International Marathon gewonnen

door de Belg Mark van den Driessen. Dat marathon

(42,5 km) lopen over het strand niet makkelijk is laat

ook de tijd zien. Toch een eerste record van 3 uur 10

minuten en 24 seconden.

Dat het een internationaal

evenement is, bleek uit het

deelnemersveld. Behalve

Nederlanders versche-

nen ook Duitsers, Fransen,

Belgen en Britten aan de

start Ongeveer 50 lopers

Haarlem Voicesbij Classic Concerts

Komende zondag presenteert de Stichting Classic Concerts het

vocaal ensemble Haarlem Voices in de serie Kerkpleinconcerten.

Het ensemble bestaat uit een jonge en ambitieuze groep van

twaalf zangers en zangeressen die voor een groot deel afkom-

stig zijn van de Koorschool St. Bavo.

c '3 «,
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Veen 1 Jai

1 twaalf 1
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groot deel afkomstig zijn van

de Koorschool St. Bavo. Onder

leiding van dirigente Sarah

Barrett streven zij kwalitatief

hoogwaardige uitvoeringen

na. Het repertoire heeft zich

in korte tijd flink uitgebreid STICHTING

2007 won het koor de

prijs (categorie Kamerkoor)

van het Nederlands Koor-

festival. In december 2007
was het koorte horen tijdens

de wereldpremière van 'Star

overAmsterdam'van Camille

van Lunen.

Dirige nte

DeAmerikaanse Sarah Barrett

behaalde haar zangdiploma

aan het Trinity College In

Hartford, Connecticut Na haar

Europese debuut in het Wiener

Konzerthaus besloot Barrett

zich in Oostenrijk te vestigen.

Uiteindelijk verhuisde ze naar

Nederland, waar zij zich ver-

diepte in koordirectie. Ze nam
deel aan de vermaarde Kurt

Thomas Cursus en studeerde

bij Daan Admiraal en Gilles

Michels. Barrett is sinds 2004
dirigent van Haarlem Voices. In

2006 is ze dirigent geworden

van het koorproject LAccorda,

dat In samenwerking met pi-

anist Cor Bakker een cd heeft

uitgebracht. Als sternpeda-

goge geeft Barrett privéles-

sen zowel in Nederland als in

Oostenrijk.

Liefhebbers van klassieke

muziek zijn van harte uitge-

nodigd om dit gratis concert

in de Protestantse Kerk bij te

wonen. Het concert begint om
'an de-, de deun

, om 14.30

en elt tal vs

we eldlijke

de renalssa

en romant
Eerder trad

op n het Co

EHpCLASSIC
ode JL CONCERT

og.30

Sche> st

aantal deelnemers te

Toch kwam de meerderheid

van de deelnemers overdefi-

nish Daar werd voor iedere bin-

nenkomer geapplaudisseerd.

Ook door Yvonne van Gennip,

van de SOS-kinderdorpen. Zij

was erg blij met deze loop, de

opbrengst is bestemd vooreen

voetbalveld bij het kinderdorp

In N'DJamena inTsjaad.

bed, ikte de

tie v rhet e

weer". En inderdaa

loop gepland voor

2009. Hopelijk dai

Zandvoortse deelni

-end jaar

februari

van
de
Week

Ö/AHfy
Bïnky is een gecastreerde kater van 13 jaar oud. Samen

met zijn hondenvriendin Mila is hij binnen gekomen. Aan-

gezien Mila ai bijna zeker een nieuw huisje heeft gevonden,

zou het ook wel leuk zijn als Binky ook naar een nieuwe

eigenaar kan gaan. Hij is vrij rustig en loopt hier gezellig

tussen de andere katten door. Bij zijn vorige eigenaar was

hij niet echt aanhankelijk, maar hier vindt hij een aai wel

lekker al laat hij wel duidelijk weten als hij het niet meer

zo leuk vindt. Omdat Binky wel een beetje op zijn rust ge-

steld is, plaatsen we hem niet bij kinderen. Binky wil graag

naar buiten en vindt het heerlijk om in het zonnetje te

liggen. Kortom een makkelijke rustige kat die een tweede

kans verdient! Kom kennis maken met Binky of een van

onze andere leuke katten in het asiel in de Keesomstraat 5.

Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur

en 16.00. Tel: 023-5713888 of kijk opwww.dierentehuisken-

land.n
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Een verrassing voor Marcel Meijer

J
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Afgelopen zaterdagavond zat zo ongeveer half Zandvoort bij

hotel Faber te genieten van de diapresentatie over de Waterlei-

dingduinen. Aan het einde van de avond wachtte 'Zandvoorter

van het Jaar' Marcel Meijer nog een opmerkelijke verrassing.

ichtig

Verrassing

De loterij bracht?

de zaal. Want iedi

de hoofdprijs, ee

schilderij van twee herten

in de duinen van (tante)

Rie Molenaar winnen. Toen

Marcel Meijer de bezoekers

bedankte voor hun aanwe-
zigheid en vertelde dat dit

: Babbelwagen 1<

bestaat, nam Huig Mok
de microfoon over. Hij

I O" £ het \

pia.

Marcel Meijer iocrt ree scl-.iticnjilatiMj.

Gastspreker bij de diavoor-

stelling Co Warmerdam gaf

commentaar bij de foto's,

waarvan de meeste door zijn

vrouw Anja zijn gemaakt. Hij

liet zien niet alleen een groot

natuurliefhebber te zijn, maar

ook veel kennisvan de natuur

te bezitten. Zo vertelde hij over

de brandnetel: "De natuur

heeft het zo geregeld, dat er

bij een gif altijd een tegengif

in de buurt staat. Heb je je

geprikt aan een brandnetel,

kneus dan het blad van een

Vuist beeftgekregen

weeg bree, die staan er altijd in

de directe omgeving en wrijf

daarmee over de brandplek.

Na 10 minuten Is de brand er-

uit getrokken." En weet u wat

Marcel voor de Babbelwagen:

"Er zijn vele liefhebbers van

Zandvoort. Het is geweldig

opwat voor manier jij gestal-

te geeft aan wat blijvend is."

Wie wel eens bij hotel Faber

is geweest, weet dat er veel

childe

1 bekende Zandvoorters.

Ig: "Toch mis ik Iets tus-

1 die schilderijen." Toen

: Za : ben Mal :l hetn s de fan-

van de kardinaalsmuts is? Een

papen-m utsie. Na afloop van

de diapresentatie zong het

gezelschap uit volle borst het

Zandvoorts Volkslied, waarvan

iedereen natuurlijk het refrein

kent: 'Wij leven vroolijk en te-

vree, omdat wij wonen aan de

zee' (2x).

lie Molenaar overhandigde

cadeau uitpakte, sprak hij ver-

rast de legendarische woor-

den: "Krijg nou de kolere!" Hij

hield glunderend een portret

van zichzelfomhoog meteen

schouder, geschilderd door

ArievanNorde.

Uw reisleidster voor vandaag: Wies de Jong

Sinds november 200; organiseert Wies de Jong de dagtochten

van de ANBO-Zandvoort. Inmiddels heeft ze al 2; reisjes op

haar naam, want Éénmaal per maand, behalve in januari en

februari, gaan de ANBO-leden een dagje op reis.

Koppen tellen

"Mijn eerste reisje was

naar Tiel. Terug in de

bus, telde ik of iedereen

Steeds kwam ik een

hoofd te kort. Dat hoofd

M-d. v ndam
nogal klein van stukwas

en niet boven de leuning

van de stoel uitkwam,

ste haar dus steeds met

De dagtochten voor 2008 heeft tellen." Ze krijgt het er nog be-

ze allemaal al geregeld. Wies nauwd van, maar moet er ook

bezit vele talenten. Behalve om lachen.

leidster bedenkt ze elke keer Harde kern

verrassende bestemmingen Van alle reislustigen, is er een

en kan ze goed met mensen groepjevanzodamesdat altijd

omgaan. meegaat. "Plaats genoeg hoor,

de grootste bus die ik kan krij-

gen heeft 62 plaatsen." Peter

van de Ma ris haar vaste chauf-

feur. "Een aardige vent, die niet

te beroerd isookeen armpje uit

te steken bij iemand die slecht

ter been is", vertelt Wies.

Winterbuffet

De bestemmingen voor dit jaar

houdt ze geheim. Wel mag nu

het reisje van 20 maart bekend

gemaakt worden: Het Wapen
van Ameide. Nooit van ge-

hoord? U bent niet de enige.

Het ligt in de Alblasserwaard.

Het reisgezelschap zal een in-

drukwekkende demonstratie

met uilen meemaken. De in-

wendige mens wordt verzorgd

met een winterbuffet van heer-

lijke stamppotten. Vervolgens

krijgen ze een rondrit door de

Alblasserwaard en na de thee-

stop zijn ze om ongeveer 18,00

uur weer 'op het dorp'.

Seniorenbeurs:

30 minuten bewegen

Dat is het thema van de Zandvoortse Seniorenbeurs die zaterdag

23 februari 2008 van 10.00 uur tot 15.00 uur wordt gehouden in

en rond de Korver sporthal. De beurs wordt georganiseerd door

Sportservice Heemstede-Zandvoort in samenwerking met de ge-

meente Zandvoort.

Niemand minder dan Duco

Bauwens, presentator van

het populaire TV programma

Nederland In beweging, ver-

zorgt de spetterende opening

met een warming-up. Daarna

bent uvan harte welkom op de

informatiemarkten kunt u een

bezoek brengen aandewatee-

tenbeweegik-bus.een initiatief

van het Voedingscentrum en

het Nederlands Instituut voor

Sport en Bewegen (NISB).

krijgen op de beurs

zicht van producten,

in Zandvoort gebruik kunnen

maken. Er is ook volop gelegen-

heid om daadwerkelijk kennis

te maken met de (sportacti-

viteiten.

Meld 11 aan!

Deelnemers aan de Senioren-

beurs kunnen zich toten met

15 februari aanmelden. Voor

meer informatie of aanmel-

ding kunt u contact opnemen
met Sportservice Heemstede-

Zandvoort, tel. 5740116 of

email: svanderpoltÉPsportser-

viceheemstedezandvoort.nl.

De Manpadroute
Voor een beetje fietser is Zandvoort echtte klein. Maar een klein

stukje buiten onze gemeentegrens begint een leuke ANWB-

fietstocht,de Manpadroute met een lengte van 23 kilometer.

Alsu het fietspad ach-

ter de Zandvoortse-

laan (de oude tram-

baan) volgt richting

Heemstede, pikt u de

route, herkenbaar aan

dezeskantigeANWB-

borden vanzelf op. De

tocht voert u door

Aerdenhout via Leien in

naar Vogelenzang
en Bennebroet

,opt I

iiiiede

larlem

elijk deel v merland

bepalen de Haarlemmerhout

en andgoederen, buitenplaat-

sen en villa's het landschap.

Op het i8e-eeuwse landgoed

Huis te Manpad woonde vele

jaren de familie Van fennep.

Het bekendste familielid is

Jacob, die als Ferdinand Huyck

historische romans schreef en

door ïge-eeuws Nederland

achterliet. Zijn vader liet In 1817

een monument plaatsen op de

hoek van het landgoed. Het ge-

denkt Witte van Haemstede

en heldhaftige Haarlemse

burgers die in 1304 Vlaamse

herdenkt het monum ent

een schermutseling uit 1573.

Overigens wordt er getwijfeld

aan het waarheidsgehalte van

beide gebeurtenissen.

Via Wagenweg en Randweg
rijdt u langs Landgoed Elswoud

en Kraantje fek. Na het door-

kruisen van Aerdenhout komt

u vanzelf weer bij het start-

punt. Een leuke route voor op

een vriesdroge zonnige mid-

dag, met onderweg genoeg

mcgel ikheden voor koek en

zopie. En overeen maandje be-

let niemand u om nog m. !.:: Is de

tocht te rijden, genietend van

3
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Gemeentelijke publicatie week 7 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 5

februari en de verdere in week 5 door het college

genomen besluiten zijn 12 februari vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

Zandvooit Schoon?!

Op donderdag 6 maart organiseert de gemeente een

grote bijeenkomst over Zandvoort Schoon?! De bij-

eenkomst is in gebouw De Krocht en start om 19.30

uur. Iedereen is welkom om mee te praten én mee te

bepalen hoe de Zandvoortse straten en pleinen nog

Ideeën die werken

Het is de bedoeling datde deelnemers metveel goede

gaan. Tijdens de avond krijgt u uitleg waarom de aan-

pak is zoals ie nu is en een deskundige van buiten mag

zijn oordeel over Zandvoort geven.

In de aanloop naarde avond kunt u al uw ideeën

aandragen -zie mailadres hieronder. Maar het blijft

niet bij praten. Ook is iedereen van harte uitgenodigd

om foto's rond het onderwerp aan te leveren. Uw

foto's worden op de website gezet - in het speciale

Inter

Maak foto's. Mail ze naar5choon@zandvoort.nl.

Levereen onderzoekssuggestle aan voor Rekenka-

mer Zandvoort

De Rekenkamer Zandvoort gaat binnenkort zijn

onderzoeksprogramma 2008 opstellen. Net als in

2007 nodigt voorzitter Gerard Johanns u van harte

uit een onderzoeksuggestie in te dienen. Dat kan tot

24 februari. De Rekenkamer Zandvoort in oktober

juo') is nij;i'5teld en doet onderzoek naar de doel-

mdt ;>"cr. en doeltreffendheid van het gemeente-

lijke beleid in Zandvoort. De rekenkamer opereert

onafhankelijk

Check spel/egels

Heeft u een onderwerp in gedachten? Check dan nog

even vooraf even de spelregels. Op de website van

de gemeente staat bij het onderdeel dat betrekking

heeftop de Rekenkamereen visiedocument waarin de

rekenkamer onder andere uiteen zet hoe de selectie

van onderzoeksonderwerpen tot stand komt. Naarde

indieners van voorste Hen zal uiteraard vers lag word en

gedaanwatde Rekenkamer met de voorstellen heeft

zittervan de Rekenkamer Zandvoort Gerard Johanns:

g.d.johanns@hccnet.nl. Op de gemeentelijke website

vindt u meer informatie over de rekenkamer

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op ig februari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om

19.30 uur open. Deentree vindt u aan het Raadhuis-

plein. Op de agenda staat

-Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijst i5januari20oB en toezeggingen

-Vast agendapunt: alleenindienaandeorde ofvooraf

verzocht

-Regionalisering brandweer

-Voorgenomen motie GBZ over 'bromfiets op rijbaan'

-Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overonderwerpen op de agenda. Aanmelding

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Controi vergadert op 20

februarivanaf20.oouurinde raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

-Besluitenlijst integrale vergaderingen van 16 januari

200B en toezeggingen

voorafverzocht

- Begrotingswijziging ten behoeve van de uitvoering

BAG

- ie begrotingswijziging 2007 HDK

- Goedkeuring begroting 200B 5tichting Openbaar

PrimairOnderwijs Zuid-Kennemerland -Kadernota

2008 deel II (begrotingsuitgangspunten 2009)

-SubsidieverzoekCircuitrun

- Financiering fvluziektent

- Besloten gedeelte

-Rondvraag

-Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overonderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten

Op februari 21 vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Bentveld:

- Dulndoomlaan 17, gedeeltelijk vergroten woning,

ingekomen 07 februari 2008, 20o8-02iRv

- Duindoornlaan 17, vernieuwen berging, ingekomen

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannenvrijstellingvan

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze ken baar word en gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstellingen WRO artikel 19.3 en 19.2

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het:

- inrichten van het terras en het plaatsen van een

vlaggenmast op het perceel Boulevard Barnaart2ote

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-2 54LV)

-uitbreiden van de woning op het perceel Lange laan 14

te Bentveld (bouwaanvraagnummer 2007 -243 Lv)

- plaatsen van een schutting op het perceel Saxen-

rodeweg loi te Bentveld (bouwaanvraagnummer:

2007-266LV)

Tevens is het college van Burgemeester en Wethou-

ders voornemens om met toepassing van artikel 19.2

verlenen voor het

-gedeelte lijk vergroten van een bedrijfsruimte op het

perceel Ampèrestraat 14 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer 2007-202LV)

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van

15 februari 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

ge ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/

:iiii zie "sw ijze omtif" t :.* a:-invi--;.ï ï l.enbsr-i nu -.en bi|

"et ::>
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UaSI Gemeente Zandvoort
^HlÉ^^I Vervolg gemeentelijke publicatie week 7

2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

van uw brief"zienswijze" te vermelden. voorziening indienen bij de voorzieningenrechtervan vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus schrift.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:
Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

2O07-24gLv.

- Linnaeusstraat 1-01 t/m 11-04, wijzigen kozijnen.

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag

8.30-16.00 uur

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00

verzondr n8 cbr-arl2008»2008-ol2Lv.
Melding of klacht? Collegelid spreken?

Bezwaarschriften

De hie'bovcn genoemde verleende vergunningen/

genomen beslu trn 1 [.gen bij de Centrale Balie ter

inzaai' 11 <ün: / nu in tijdens openingstijden. Be-

langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

de verze nd datum van de vergunning. Indien het geen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermeld ing van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00. óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoordinator

Openingstijden Centrale Balie

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

Vragen over een bouwplan?

is de werkeenheid Vergunt! igvei en n

g opwerkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Het bezwaar se horst in beginsel niet de
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bi mensen

Speciaal EU programma 'De Kop vooruit!' legt tegenstrijdigheid gedeputeerden bloot

Gedeputeerde van Economische Zaken Jaap Bond (CDA) ma;

te vorige week bekend dat de Kop van Noord Holland e

economische impuls zal krijgen via het Europese Leader pi

gramma. Dit speciale EU programma is voor het behoud v

de economische vitaliteit in landelijk gebied en wordt nu rr

zes jaar verlengd en gaat heten: De Kop vooruit!

het EU subsidieprogramma

is tijdens een goed bezochte

bijeenkomst in het kerkje van

Kolhorn door gedeputeerde

van Economische Zaken. Jaap

Bond, bekrachtigd. Het hui-

dige programma Leader* is

afgesloten met de uitgifte van

een Projecten kaart. Zeventig

projecten zijn in de afgelopen

zevenjaar uitgevoerd In totaal

heeft Leader-i- vijf miljoen euro

subsidiegeld uitgekeerd. In de

projecten is voor 25 miljoen

euro door de provincie en het

bedrijfsleven geïnvesteerd.

Samenwerking
De kracht van de Leader pro-

Klfs

partijen in

rdt gestimuleerd

reist Zo heb-

ben de e at ie

r project moet sub- stellen voor p latte land sont-

: 2013 beschikbaar wikkeling. De doorstart van

de bloembollentelers In de

gemeente Zijpe elkaar ge-

steund in het ontwikkelen

van de nu al landelijk beken-

de wandeling dwars door de

bloembollenveldendiein het

voorjaar 2008 voor de derde

keer wordt georganiseerd.

Riiksvv.iterstaat werkt samen

met het ingenieursbed rijf die

met de Tocardo stromings-

turbine getijdenstroom wil

opwekken. Ook internationa-

le samenwerkingsverbanden

zijn ontstaan, bijvoorbeeld in

de projecten Vikingcentrum

en Vogelt rackers.

Vitaal houden van de regio

Leader'De Kop vooruit!' houdt

vast aan het opzetten en ver-

sterken van samenwerkings-

verbanden. Projecten die de

identiteit van de Kop of Texel

benadrukken en tevens een

kunnen voor een Leader sub-

Nu mogen ook initiatiefne-

mers van projecten in de

gemeenten Harenkarspel en

Schagen en ir

Julianadorp e

Vraag

In dit kader past natuurlijk

cuit. het

plattelandse wil proi

en dit ziet als een ecc

sche impuls, hoort da;

en stilte bij en geen rondra-

cende bolides. Daarom is het

ook de vraag of het 'plannetje'

van collega gedeputeerd e Ton

Hooijmaijers van Ruimtelijke

Ordening (VVD) om Circuit

Park Zandvoort te verhuizen

naar de Kop, wel past in het

plaatje van Bond. Een wei-

denkend mens zal de tegen-

stelling direct herkennen.

Rijst nu (weer) de vraag of

Hooijmaijers op eigen initi-

atief gehandeld heeft, zoals

Amsterdam is gebeurd in de

periode dat hij daar raadslid
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SV Zandvoort brengt meer spanning in competitie

Het zaterdagelftal van oefenmeester Piet Keur heeft afgelo-

pen weekend tegen koploper DVVA een puike prestatie neer-

gelegd. Pas kort voor tijd moesten zij de gedoodverfde kampi-

oen naast zich dulden. Hierdoor staan de Amsterdammers nog

maar 4 punten voor op Young Boys.

"We hebben een mooie presta-

goed voetballende ploeg. Ze

staan tenslotte niet voor niets

aan kop", aldus Piet Keur die

bekend maakte ook volgend

seizoen voorde zaterdaggroep

te zullen staan. Keur maakte

eveneens bekend dat hij dan

meer prestatiegericht te werk

wil gaan en heeft die wens bij

het bestuur neergelegd Hij

heeft onder andere zijn oog

laten vallen op een aantal spe-

lers dat op zondag voetbalt.

Terug naar de wedstrijd. De

verdediging, het hele seizoen

al het sterkste wapen van SV

Zandvoort, stak onder aan-

voering van Sander Hittinger

fan de tijdhet eeu 1

geen kansen we

weggegeven werden, stond

sluitpost Michel van Kampen
een doelpunt in de weg of

waren de Amsterdamse voor-

waartsen niet in staat dejuis-

te richting te vinden. Helaas

had Zandvoort in aanvallend

opzicht, eveneens al het hele

net v in de

te brokkelen. Spits BarryPaap

kreeg te weinig de bal in de

voeten aangespeeld en kon

zijn sterke punt niet ten volle

benutten. Ook Ferry Boom was

te weinig in staat om gevaar-

lijk inde buurt van de DVVA-

keeper te komen.

Toch kwam Zandvoort al in de

22e minuut op voorsprong. Een

fraaie voorzet van Sven van Nes

werd door alles en iedereen

gemist behalve door Boom.

Met een prachtige diagonale

halve volley zette hij zijn ploeg

terecht op voorsprong. Kort

daarna had Van Kampen een

engeltje op zijn schouders

zitten toen de boomlange

Maarten Smakman de bal met

een kopbal tegen de lat uiteen

liet spatten. Even laterwas dat-

zelfde e ïöekje rijg steeds aan-

wezig toen Stefan Baars oog in

oog met hem kwam te staan.

htmg

en die rerd e

voor de Zandvoortse goalie.

Ook in de tweede helft bleven

onze plaatsgenoten lange

tijd aan de goede kant van

de score al werd de druk van

DVVA steeds groter. Toch hield

Zandvoort tot de 78e minuut

stand. Toen kon Teun Meurs

uit een rommelige situatie

zijn ploeg op gelijke hoogte

met de gastheren brengen, 1-1.

Door deze puntendeling kan

Zandvoort, als het de inhaal-

wedstrijd tegen ZOB wint, stij-

gen naar de derde plaats. Als

die plaats aan het einde van

het seizoen nog wordt inge-

nomen, kunnen zij (in theorie)

vooreen plaats inde nacom pe-

titie in aanmerking komen.

Komende zaterdag speelt SV

Zandvoort om 14.30 uurthuis

tegen Reiger Boys. Deze wed-

strijd stond al in december op

het programma maar werd

toen afgelast.

Basketbal (dames)

Nuttige overwinning Lions

Het is het damesteam van Lions trainer/coach Johan Beere

poot gelukt om de in Amsterdam gespeelde wedstrijd teget

het lager genoteerde US 2 winnend af te sluiten. Op hut

tandvlees wonnen onze plaatsgenoten met 53-63. Door dez<

overwinning stijgen ze niet op de ranglijst maar nemen we

afstand van de staartgroep in de Rayonklasse 1.

bitraal beleid' met als gevolg

dat het persoonlijke fouten

eido. kon

Volg, i het ardo.

een zware wedstrijd "maar

die smaken juist het lek-

kerst". US speelde een zeer

fysiek spelletje basketbal

SV Zandvoort niet opgewassen

tegen Olympia Haarlem

Het zit trainer Berry Buytenhek van de zondagtak van SV Zand-

voort niet mee. Al langere tijd is het schering en inslag dat zijn

ploeg tegen het einde van een wedstrijd op achterstand komt.

Daardoor staat de ploegop een zeer onbevredigende 10e plaats.

Afgelopen zondag kwam het Haarlemse Olympia, getraind door

oud-Zandvoorter Rob Büchel.op visite. Olympia heeft de ambi-

tie om dit seizoen uit de vierde klasse te promoveren en staat

achter United/DAVO op de tweede plaats.

Jongeren met overgewichtproblemen

Buytenhek, tevens trainer van reet gedaan. De Zandvoortse

de A-junioren, moest weer verdediging echter werd niet

een aantal kunstgrepen uit- meer strak gehouden en de

halen om tot een volwaardig Haarlemmers 'roken bloed'.

elftal te komen. Maarliefst Onze plaatsgenoten kwamen

4 junioren moesten door onderdrukte staan en uiteen

hem ingezet worden. Dave prachtig genomen vrij schop

Rubeling maakte zijn debuut schoot Ashwin Minken van

(25-30) hanteerde de scheids

aantal speelsters het einde

van de wedstrijd vanaf de

bank meemaken en moest

de lichtgeblesseerde Wendy
Bluijs alsnog het veld In. Toch

bleven onze plaatsgenoten

de hele wedstrijd aan de

goede kant van de score en

haalden ze bij een stand van

53-63 de eindstreep.

in de basis en deed dat na;

behoren.

"Het was een wedstrijd met

twee gezichten. Voor rust kon-

den wij Olympia met aardig

voetbal nog bijhouden maar

na rust, toen ze een tandje

'bijzetten', was hethekvande
dam. Hun eerste doelpunt viel

voor ons te vroeg na rust. Toen

zagje de 'koppies' weer gaan

hang verdwenen. We waren

te gretig op de gelijkmaker en

dan geef je ruimte weg", zei

Buytenhek na afloop en hij

had het gelijk aan zijn hand.

Zandvoort speelde de eerste

helft alsof ze een aantal plaat-

sen hogerop de rang. iist stol-

den en gaf zegge en schrijve

één kans weg. Toen kort na de

thee, in de 48e minuut, Mark
Keus Olympia op voorsprong

bracht, was het nog niet di-

bal achter Zandvoort-keep'

Sander van der Wal

het o )-3e

Dat

'erd,

de geplaagde

Zandvoortse formatie niets

meer uit. Volgens Buytenhek

was het wel een lekkere ploeg

om tegen te spelen: "Twee su-

perspitsen voorin met twee
snelle mannetjes lang de

flanken en dan lekker oppor-

tuun spelen. Leuk om naar te

kijken."

Het is het laatste jaar van de

oefenmeester bij de zondag-

tak en de A-junioren van SV

Zandvoort. "Ik ga iets anders

doen. Wat? Daar kom je op

een later tijdstip wel achter",

zei Buytenhek raadselachtig.

Komende zondag speelt SV

Zandvoort uit tegen De Brug.

Deze inhaalwedstrijd begint

s gaat

Binnenkort start een cursus speciaal voor jongeren (13 t/m activiteiten

18 jaar) die problemen hebben met overgewicht. De cursus

draagt de naam RealFit en stelt niet alleen gewichtsverlies

of -stabiliteit als doel. Het is juist heel belangrijk dat de deel-

nemende jongeren beter in hun vel gaan zitten. Er is daarom

ook aandacht voor voeding, lifefstyle en de rol van de ouders.

Je groep d

n de beslcOtTll

mamju Zandvoort ondt

:skundige begeleiding bi

egen, Uitgangspunt is d;

iep het bewegen leuk

Promoties/degradaties
na derde competitieronde

Ook de derde competitieronde gaf weer een spannend slot te

zien. In de woensdagcompetitie wist Tiny Molenaar met part-

ner Wim Brandse, door de beste score van die avond, hun in-

middels vaak gewonnen eerste plaats wederom te veroveren.

gaatv

Sportprogramma

Sportprogramma tot

Basketbal

Zaterdag 16februari

20.00 uur: AlkmaarGi

net 20 februari Ö
.ndi.s -Uon;

Futsal

Vrijdag 75februari -

Vrijdag 75februari -

Handbal

Zondag 77februari -12.55 u Jr ZSC-Leg

Voetbal

ZatcfdOi'i 16 februari - 14 30

Zondag 77februari - 14.00 u

Zandvoort 1 -TT/Goodnight 2

Geel Wit 1-ZSC041

jr: SV Zandvoort- Reiger Boys

De Brug -SV Zandvoort

'erkt

Sportservice Heemstede-Zand- zijn eerder moe en kunnen niet

voort organiseert de cursus in goed meedoen met sport- en

samenwerking met de Hulp- spelactiviteiten. Daarnaast

verleningsdienst Kennemer- is het risico op gezondheids-

land (GGD),Jeugdriagg Noord problemen door overgewicht

Holland Zuid, Sportcentrum op latere leeftijd groot. Reden

Kenamju, Servicepaspoort, genoeg voor de gemeente
Specifieke Zorg en het Wim Zandvoort en de provincie

Gertenbach College in Noord-Holland om de cursus

Zandvoort RealFit te ondersteunen.

Overgewicht wordt momen- De cursus

teel als een van de grootste ge- Het programma bestaat uit

zond heidsrisico's gezien. Toch een 12-weeks aanbod waarin

zijn er steeds meer kinderen bewegen een belangrijk on-

en jongeren met overgewicht derdeel vormt. De diverse

In Zandvoort is 17% van de onderdelen, van fitness tot

jongeren te zwaar. Losvan het spinning, worden aangepast

schoonheidsideaal is het voor aan het niveau van de groep,

veeljongerengewoonnietleuk Ook gaan de jongeren met
om overgewicht te hebben. Ze elkaar een aantal sportieve

dere leefstijl.

Motto is 'Beter dik en fit, dan

slank en lui'. Tevens wordt er

wskelijkj middels groepsge-

sprekken hard gewerkt aan

zelfwaardering én is er aan-

dacht voor voeding door een

professionele diëtist, die zowel

groepsgewijs als individueel

de groepsleden begeleiden.

Ook ouders worden bij de

cursus betrokken. Tijdens twee

ouderavonden wordt gekeken

hoe zij hun steentje kunnen

bijdragen aan een actieve en

gezonde leefstijl.

Kosten

RealFit is onderdeel van de

campagne Vet Gezond! die

gesubsidieerd wordt door

de gemeente Zandvoort en

de provincie Noord-Holland.

Dankzij deze subsidie kost

de cursus € 115 per deel-

. Aboi
1
het

Servicepaspoort betalen ech-

ter € 95. Bij voldoende deel-

name door zowel de ouders

als de jongeren, ontvangen

de deelnemers € 45,- retour

aan het einde van de cursus.

Bovendien vergoedt een flink

aantal ziektekostenverzeke-

raars tot wel 75 % van de cur-

suskosten

Informatiebijeenkomst

en intakegesprek

Op maandag 10 maart wordt

een speciale informatiebij-

eenkomst georganiseerd van

16 30 tot 17.30 uur in het sport-

centrum Kenamju (A.J. va

Moolenstraat 47). Ook d

ders zijn hierbij van harte uit

genodigd De cursus gaat ver-

volgens op 27 maart van start

met een intakegesprek Voo

dingen kunnen dejongeren te

recht bij het Servicepaspoort

tel. 023-8918440, email info@

servicepaspoort.nl of de web-

sites www.servicepaspoort.n

Hans Hogendoorn & Tom van

der Meulen konden het uitein-

delijke verschil van 6% niet meer

overbruggen en werden keu-

rig tweede. Ook complimenten

voor het vrij nieuwe paar Nellie

Castien & Alex Kors, dat in de

eindrangschikking knap op de

vierde plaats eindigde. Vier paren

konden het helaas niet redden In

de A-lijn en degraderen naar de

B-lijn. Hun plaats wordt terecht

ingenomen door de vertrouwde

gezichten van Marieke van den

Burg & Maria Groenewoud, Fini

van der Meulen & Jap Sweijen,

Renate Koper & Loes Verburg en

Raks Rudolphus & Wout Bakker.

de heren Hogendoorn &Weijers.

Met een zeer duidelijke voor-

sprong van 30% op de nummer
twee promoveren Riet Slegers

& Nico van der Staak vanuit de

B -lijn, waarbij zij worden verge-

zeld doorTine de Leeuw & Bart

Overzier, alsmede Eef Eijkelboom

& Agnes Kuipers. Een nog groter

verschil met de achtervolgers

(ruim 55%l) liet het paarTheo

& Nancy Noijen zien in de C-lijn.

:n met dit (echt)paar gaan

Ans&Si'- A.i.Tir

gezichten in de B-lijn:

;t Blom & Cor van

mede
dankzij eerdere uitschieters en

verder constant spelen. Zij wor-

den vergezeld door Laura van der

Storm &MickeyWagner. Leuk ge-

geven is dat zowel Lilian Bosma

&Coby Daniels als 'un respectie-

velijke echtgenoten Roel Bosma

& Jennes Danlëls samen de stap

(weer) omhoog zetten.

Donderdagcompetitie

De donderdagmiddaggroep liet

voor de derde maal in successie

in de A-lijn een overwinning zien

voor de heren Polak & Vergeest

Daniels met Henny Veldhuizen

hun krachten thans meten inde

B-lijn.

Vanuit de D-lijn promoveren vier

paren. Dit resultaat komt toe aan

Gonny Mul & Nanning de Wit,

Frieda Koper & ElsNIjsen.Rietde

Rooy&Tiny de Vries en eveneens

Christien Huesken met pa rtner

Jenny Pieters.

Hoofdklasse

Tot slot nog het bericht dat op

2febru r. defVijil

plaatsvond van de competitie

'Gemengde Paren' in het d istrict.

Dankzij twee eerste plaatsen in

de laatste twee zittingen zijn

Ada Lips en Wim Veldhuizen nu

gepromoveerd naar de hoofd-

klasse. Proficiat!

De adverteerders van deze week

(In alfabetische i*

Administratie kan oor K. Wil Gteeven, Makelaardij o.g.

Autobedrijf Zand 00 rt IJzerhandel Zantvoort

Auto Strijder

Bertram& Brood

Medina Woninginrichters

'vïi.iltiRent Autoverhuurbedrijven

BloemsierkunstJef& Henk mis Netexpo Internet BV

Café Oomstee Ondernemersvereniging

ChinChin

en Zandvoort

Rvan Kleeff

Circus Zandvoort Parfumerie Moerenburg

CNG Groep

Confet'ti BV.

Pluspunt Boomhut

Sailfish Reclame

Danzee

Dorsman Assura

FairyGolf BV.

Gemeenschapsh

tien

Sea Optiek

TopTbuiszorg

VanAacken Glaszettersbed rijf

Gemeente Zandv

V
x>rt Willemse Elektrotechniek
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In geliefde buurt (Zandvoort-zuld) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden,

oprit voor meerdere auto's, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt

vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.

Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van

si e rbe straling. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang

tot defraai aangelegde achtertuin met garage.

1
f verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten. 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer.

2' verdieping: Overloop en groot Velu* dakraam en bergruimte onderde schuine kap. 2 Slaapkamers.

Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin

Woonoppervlakte ca. 135 m1
,
perceeloppervlakte 252 m!

Vraagprijs € 539.000, -

Jac.van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel

aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek

van de T verdieping is prachtig gelegen en heefteen ruime

lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig

balkon ophet zuidwesten. De binnenzijde van de woning

dient gemoderniseerd te worden.

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Op loopafstand van het centrum en station

Woonoppervlakteca.90m ]

(ind hctbjikon)

Van Lennepweg 143

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de T verdieping

gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.

Woonkamer v.v. houten vloerdelen, moderne open keuken,

bijkeuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het

complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten

parkeergarage en berging

Om zo te betrekken!

Licht stuukwerk

• Op loopafstand van station, centrum en strand

Woonoppervlakte ca. 78 m1

Vraagprijs € 274.500, -

&

Meester Troelstrastraat 24
Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen

hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonka-

mer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers

en zonnige tuin rondom. In 5 minuten bent u al in het

centrum of op het strand, alle voorzieningen zijn binnen

handbereik. Heerl ijk wonen tussen duin en zeel

• In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid

• Verwarmde garage

• Zonwering voorzijde woning

• Woonoppervlakte ca. 140 m ;

,
perceeloppervlak 343 m ]

Vraagprijs € 450.000, - v**-—

Koninginneweg 9
rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping

aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt

over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe

Rietveld badkamer

Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design

handgrepen

Wonen in een groene omgeving

Grotendeelsv.v. dubbele beglazing

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

Woonoppervlakte ca. 97 m ] &
Vraagprijs € 249.000, - vm»»™-
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Red Sea Challenge in Zandvoort van start

WbrmtêAfgelopen zaterdag stapte een groot aantal

Amsterdam-Dakar teams in hun wagens rich-

ting het Midden Oosten. De allereerste Red Sea

Challenge ging bij paviljoen Rkhe van start

met een presentatie van de 22 teams, waaron- 1

der drie motorrijders, om voor het goede doel P

te rijden richting de Rode Zee, een monster- 1

rit met dezelfde ontberingen als de beruchte L

Amsterdam-Dakar Challenge.

De Red Sea Challenge is een één prijs te win- 1
ow- budget monsterrit die nen, die voor het

Auto Strijder

Zandvoort

meest hulpv.

dlge team. Het

goede doel van de eerste rit is

een kleuterschool in Bulgarije.

De teams nemen meteen ook

allerlei hulpgoederen mee die

ze daar af gaan zetten

Het 'low-budget' komt naar

voren in het geld dat een team

aan de auto mag spenderen.

Zandvoorter Dirk Wijnands,

ja, oude (!) Nissan Patrc "De

auto's mogen niet duurder zijn

dan€ 500. Dan mag je zelf nog

€ 200 aan de auto verspijkeren.

de rest moet door sponsors

worden opgebracht." Je ziet

dan ook allerlei voertuigen,

van onder tot boven onder de

reclamestickers, die deze rit van

n.000 kilometer gaan maken.

"Daar doen we in principe drie

de Rode Zee, in het zuidelijkste

net

n. We starten

foto in

Noo dze . Dai

in Zandvoort

de ijskoude

Zwarte Zee en tenslotte late

we ons in de Rode Zee portret

teren", aldus Wijnan

de Noordzee niet in

zei de andere twee

te willen missen.

zelf

Beetnam
së)BROOn

'Vezelwit €1.25

'5 grote krentenbollen

€1.75

Stap ook eens binnen
voor onze belegde

broodjes met
ambachtelijke salades

en onze koffie!

y

EXCLUSIEF DEALER

:

CHANEL
Kerkslraal 34-36

2042 JG Zandvoori
Tel. 023 - 57 12 466

Informatieve thema-avond over jeugd en uitgaan

De Mannetjes

EMM zoekt partner

'Dat zouden wij ook doen met

zoveel achterstallig onderhoud'

Op 18 februari organiseerde OOK Pedagogische Expertise

Groep in samenwerking met Gemeente Zandvoort en Bureau

Jeugdzorg Noord-Holland een speciale informatie avond met

als thema 'jongeren in de jungle van het uitgaansleven'.

kind', waarin de gevolgen v

alcohol bij jongeren nog ee

extra worden benadrukt.

vervolg op pagina 3

jders en belangstellenden

egende gelegenheid om hun

varingen met elkaarte delen,

sook met de professionals

nuit de Zandvoortse versla-

ïgszorg,welzijnswerk, onder-

hield een uitgebreide prese

tatie over de uitwerking van (

verschillende soorten soft- 1

harddrugs die op dit mome
populair zijn onder jongere

5, hore en pol -- ,'Viflh:

Da.

besteed

ï de Brijderstichting

erd 1

an de landelijke

'Voorkom alcohol-

Zandvoort Schoon?!

Denk, doe en fotografeer mee!
Daarna door naar de
speciale avond op 6 maart.

Meer erover in de gemeente-advertentie.

0



Het is zover, ik g.i op n ).-.-.

Weg, verweg. onbekend wmirlieen.

Degene die ik tietheb vertrmt ik.

om degene die ik liefhad
terug te vinden.

Bedroefd, om dr.' :jn 'Ie le'.'L'le die y.V\ jehlerliuil, lil

dankbaar voordo liefde en zorg waarmee zij

omringde, delen wij u mede dat van ons is hi

sreiiaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en c

Johanna Brune - de Zwart

~ Jopie ~

weduwe van Simon Brune

f 20 april 1927 f 9 februari 20

Corrie en Gert-Jan
Dcbora en Jurre

Onze dank gaat uit naar het personeel van
de Janskliniek te Haarlem,voor de

liefdevolle verzorging.

Oi.iiTe.-pondentieadres;

C. van Dam
Da Costastraat 23
2041 PJ Zandvoort

De t'1't'iJir.il.ii.'i ilerii ti.ülu'kl iieel'l inmiddeU
plaatsgevonden.

Bedroefd om do yroie leeglo die zij achterlaat,

maar dankbaar voor de liefde en

zïj ons omringde, delen wij mede dat van c

heengegaan mijn lieve vrouw on mijn moe

Agatha Lamens - Platje

-Agnes -

t lRfehruari 20flR

Frits UT.

Fritsjr.

Er is gelegenheid lol afscheid nemen en tondulcron

op zondag 24 februari van 16,00 tot 17.00 uur in

het uitvaartcentrum aan de Tollensfitraat (57 te

Zandvoort.

IV iTf'inat iep'ti'iil i.ülield ..:il plaatsvinden op

maandag 25 februari om 16.00 uurin crematorium

Ha ii riem. Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord.

Aansluitend is er gr legen hei d lol condoleren in

de ontvangkamer van het crematorium.

Agnes hield i.jn hlnrmcin.

Agnes

Frits Si. junior heel veel sterkte met dit grote verlies.

Liefs Daniëlle

Bert SiHortenst

iiandy.xH tse Courant 21 FEBRUARI 2008

Toch is deze dag aangebre

waar wij met z'n tweetjes

overhebben gesproken.

n lach bespraken wij deze dag,

vooral over wat jouw w

Ik lich alk-s gi Liaan u

it al mijn liefde v

looflijk sterke e:

liet bepaald ove

;r altijd wel weer

rcugdc, liefde er

jou in het verschiet.

rd je hebt geniicg gehad,

:cn ander pad.

Wat jij mij altijd opbiechtte:

als het mijn tijd is ga ik terug naar mijn grote

liefde, 'jouw vader'.

Tot het einde toe heb ik geprobeerd je bij te staa

zover ik kon ben ik met jou mee gegaan.

Je bent en blijft een bijzondere schat voor mij,

jou te moeten missen maakt mij verre v

Ie blijft altijd, bij mij, diep in mijn hart,

Ik ben bevoorrecht z-'n moeder ais jij te hebben gehad.

Wat een ieder dan ook zal zeggen,

wat e-en ieder dan ook zal denken,

deze liefde tussen ons is waar jij en ik waarde

aan schenken.

V ™ ,

nblij.

Lieve oma Jopie,

Als sterren aan de hemel staan,

dan weet ik wat il; moet doen.

Dan moet ik hartstiken huilen,

omdat ik het niet in kan bauwen.

ik zal je missen voor altijd,

weltrusten op het strand.

Liefs Shirleg

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te

bedanken, betuigen wij n langs deze weg onze

O|ii-ochlei-rkeiitelbklie'd vi..-.rdo blijken v.in 1>i>|;iii<ï-

stelling na hel overlijden van

Jan Frederik van der Mije

Uw aanwezigheid. \ti\e\ en en condoleances waren

voor ons een grote troost.

Uit ailer naam:
Mw. van der Mije -Kerkman
en kinderen

Zandvoort, februari 2008

Bij deze wil ik alle lieve mensen bedanken

voor hun belangstelling en kaarten tijdens

mijn verblijf in het ziekenhuis en bloemen

bij mijn thuiskomst.

Mtnijke Schuiten-Drommel

Waterstanden

Do 21 01.02 03,39 11.14 15.56

Vr 22 01.46 04.20 12.05 16.31

Za 23 02.22 04.56 12.44 17.09

Zo 24 02.45 05.28 13.34 17.45

Ma 25 02.10 06.06 14.14 18,21

Di 26 02.35 06.39 14.44 18.56

Wo 27 03.05 07.11 15.10 19.29

Do 28 03.14 07.45 15.46 20.05

f SAILFISHRECIAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken
autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort A
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48"^

Colofon

;l&Fax 023-573275=

"el. 06-434 297 83

*Zandvoortse
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De Krocht - Gratis entree!

Regionale brandweer

wordt nog even opgehouden
Na de discussie over regionalisering van de brandweer tijdens

de vergadering van de commissie Raadszaken van afgelopen

dinsdag,was het nog niet zeker of deze wel doorgang kan vin-

den. Alhoewel een aantal partijen het voorstel van het college

onderschreven, wordt het toch een discussiepunt tijdens de ge-

meenteraadsvergadering van 4 maart aanstaande. Het college

zal dan met een financiële onderbouwing moeten komen.

Voorafgaande

kingen c

funct

ek geda; f het

an de div

nwerken. leder korps moest

16 krijgen om deel

?men, Zandvoort

jens wethouder

, een "dikke 6,5",Gert Too

alleen de

aats r -ordt

j.-n gewerkt Deelname vanaf

het begin is belangrijk in ver-

band met de subsidie die van-

uit Den Haag gegeven wordt

als er regionalisering wordt

doorgevoerd. "Verder wil je ook

graag nog een vingerindepap

houden. Als je mee doet vanaf

de start heb je recht op een

plaats in het dagelijks bestuur

of algemeen bestuur. Als je

later instroomt, gaat die kans

voorbij", legde verantwoorde-

lijk wethouder burgemeester

Niek Meijer uit.

Voor de brandweer zal er

weinig veranderen. Volg

hoofdbrandmeester ie I

Jos Berkhout, doet Zandvc

eenten als Bloemendaal,

lem en Heemstede. "Voor

stentie in de regio te verlenen.

Een groot voorbeeld daarvan

was de nieuwjaarsnacht

toen wij bijna de hele nach"

in Haarlem geassisteerd heb

ben. Wat er verandert ter

opzichte van de huidige situ

atie is vooral voor de beroeps

brandweerlieden belangrijk.

kaal gebonden blijven, de be

de 10 deelnemende korpsen

ingezet worden. Alleen op het

gebied van de verzekeringen

willen wij meer duidelijkheid.

Verder is de regionalisering,

opgaan in de Veiligheidsregio

Kennemerland (VRK) dus,

goed voor een (nog) betere

opleiding", aldus Berkhout die

nu moet wachten tot 4 maart

om een antwoord te krijgen op

de vraag of Zandvoort al dan

niet mee gaat doen. Het lijkt

/ante

heid van de com

voorstel.

:erdei

vilde

Cartoon

EMM zoekt fusiepartner

voor verbetering woningbezit

Woningbouwvereniging EMM is op zoek naar een fusiepart-

ner. De investeringen om te komen tot een verbetering van

het woningenbestand van de vereniging vraagt om dermate

grote investeringen dat zij die niet alleen kan opbrengen. Voor

de komende zomer wordt bekend gemaakt wie de nieuwe

partner zal worden.

EMM en de gemeente heb-

nlngmarktonderzoek laten

uitvoeren. Daarnaast heeft de

kwaliteit van haar bezit on-

derzocht. Een combinatie van

de resultaten van beide on-

derzoeken heeft geleid tot de

ontwikkelingvan een scenario

voor de volkshuisvesting bin-

nen de gemeente Zandvoort.

Het huidige bezit van EMM
vraagt om grote investerin-

gen om het voorde toekomst

geschikt te maken en te hou-

den. Uit berekeningen blijkt

dat EMM de noodzakelijke

investeringen niet alleen kan

opbrengen maar neemt haar

taak wel zeer serieus wat be-

tekent dat zij een samenwer-

kingspartner gaat zoeken om
het investeringsprogrammate

kunnen realiseren. Afgelopen

maandag is besloten om zo

een partner te zoeken. De

nu een zorgvuldig en trans-

parant proces om te komen
tot de keuze voor een fusie-

partner. Uitgangspunt blijft

de volkshuisvestingsopgave

voor Zandvoort. Voor de ko-

mende zomer hoopt EMM de

keuze voor een partner bekend

te kunnen maken. Tijdens het

fusi uiter ard

alle reeds gestarte onder-

houds-en renovatieprojecten

van het woningenbezit blijven

Vervolg van voorpagina

Voorlichtingsfilm

Naast de informatieverstrek-

king was er ook voldoende

ruimte om met elkaar van

gedachte te wisselen. Zo is er

het initiatief ontstaan om een

voorlichtingsfilm te produce-

in Zandvoort. Verder werd er

openhartig gesproken over de

nauwe samenwerking tussen

de horeca en de politie om
jongeren op een verantwoor-

delijke manier in Zandvoort uit

te laten gaan. "We richten ons

dat we van mening zijn dat

de grootste verantwoordelijk-

heid bij hen ligt. Daarom is

het belangrijk dat ouders met

hun kinderen daarover praten.

Wat kan je als ouder doen om
je opgroeiende kind bewust

te maken van de effecten van

drank- en drugsgebruik? Wat

stelle als c

hiermee om? Zo zijn er tal van

vragen Met behulp van pro-

fessionals uit de verschillende

werkgebieden willen we ou-

ders hierbij een helpende hand

bieden. Dat doen we door het

dusAgaath van Tienhoven van

OOK Pedagogische Expertise

Meer ouders

Ondank de vele uitnodigingen

die naarde doelgroep zijn ver-

stuurd, kwam slechts een hand-

jevol ouders de avond bijwo-

nen. Toch is Van Tien hoven naar

eigen zeggen geslaagd In haar

opzet om in ieder geval de aan-

wezige ouders enthousiast te

maken. "Deze informatieavond

is zeker voor herhaling vatbaar.

Het is nu alleen belangrijk dat

we een grotere groep ouders

gaan bereiken, dat willen we
in de toekomst gaan doen met

behulp van scholen."

)anCe heMnJ fhe
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Volgens mij...

is het bomenbeleid duister.

Al jaren lang worden mo-

numentale bomen gekapt

:g staan.

Ma; opeer ordt e

sloten om een zieke beuk in

Bentveld te redden. Zijn bo-

menleven wordt met inzet

van de bomendokter met

minstens 15 jaar gerekt o

dat oude bomen waarde 1

en sfeerbepalend voor I"

straatbeeld zijn. Kunt u het

nog volgen? Ik niet.

Want Je zult toch m
boom zijn' Deene keerwordt

je met nog 60 andere bomen

de Bod aan gekapt. De her

plaatsing laat lang op zich

wachten. De volgende keer

wordt je als trotse plataan

van het Raadhuisplein n

onbekende bestemming»

huisd omdat je plaats moet

maken vooreen muziektent!

En straks worden de bom
in de Dr. Cerkestraat, v;

wege herindeling van

straat, naar elders verka

Hoezo is het bomen bestand

in Zandvoort onevenwichtig

van bouw? Met al dat kap-

pen en sjouwen wordt je als

boom vanzelf labiel.

Waar zijn de dappere

politici gebleven die de bo-

men koesteren? Zoals ooit

raadslid Van Westerloo

zich boos maakte omdat
de kastanjeboom op het

Gasthuisplein gekapt moest

worden De boom is blijve

staan. Tijdens de herinrick

tlng van het Raadhuisplei

had de laatste 75 jarige iep

gewoon pech. De brandbrief

van raadslid Tates aan de

toenmalige wethouder om
de boom te redden had wei-

nig resultaat. Na een tweede

onderzoek werd alsnog de

'zieke' iep gekapt. Tijden,

protesterende raadsleden e

wet houders veranderen. Ee

boompje wegwerken is z

gebeurd. En nergens zijn de

bomen meerterugte vinden

die herplant zijn. Wann<

gaat politiek Zandvoi

eindelijk beseffen datje z

nig moet zijn met alles wat

groeit en bloeit?



Fairy Golf B.V. 4'èr*

Joey, Monir, Ton, Peter, Geert, Mark,

Manneke, Danielte, Anwaren Pauline

zijn op zoek naar leuke collega's voor

de keuken en de bediening

Bel naar 023-57131 89 voor informatie.

Netexpo Internet is een gespecialiseerd

internetbedrijf. Wegens groei zoeken wij:

• TECHNISCH MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

• COMMERCIEEL MEDEW. BINNENDIENST (M/V)

doorgroeimogelijkheden bini

^ Netexpo
m>ummw\m.im

t. D23 - 53 18 B74
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Maandag 25 februari 2008

BAD MONDAY
Met

RICKY RIVARO
&

Special performances

Van 22.00 tot 05.00 uur

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Week 08* 2008

Februari

23 Dance behind the Beach:

Maandelijks dansfestijn in

Maart

2 Final 4: Autoraces in DWES, Circuit

6 'Zandvoort schoon': Thema-avond,

georganiseerd door de gemeente.

De krocht, aanvang 19.30 uur

1-15 Kinderkunstlijn: centrum

16 Classic Concert: Protestantse Kerk

16 Vlooienmarkt: Korver sporthal

19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten

bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

21 Artiestengala:

Het Klka Kinderen KankervriJ Gala,

Beach Factory Centerparcs

Mist u een evenement?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

vleesspecialist - traitei

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen

Die in een gezellig team willen werken.

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris e

goede secondaire arbeiiisvoimvaurdei

Inlichtingen bij M.H telefoon 023-5719067

Café Oomstee

Zaterdag 23 februari

Biljarttoernooi

Annoncée

Tb/i Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

HOLLAND^ogafidwort

De Regionale VVV Zuid-Kennemerland zoekt vanaf 1 april t/m

1 5 oktober, voor het kantoor te ZANDVOORT een:

FULLTIME TOERISTISCH MEDEWERKER
INFORMATIE AFDELING M/V

Men werkt in een klein team op basis van een vijfdaagse werkweek
van maandag tot en met zaterdag (compensatiedag voor de zaterdag).

Geen leeftijdsgrens. Beheersing talen (N/D/E) en bediening moderne
media vereist; toeristische opleiding op havo-niveau is een pré.

Salariëring volgens VVV Nederland standaard.

n.b. Het is overbodig te solliciteren indien men de Duitse taal

onvoldoende beheerst.

Sollicitaties en inlichtingen:

Regionale VVV Zuid-Kennemerland

t.a.v. Mevrouw CE. Weill

Stationsplein 1,2011 LR HAARLEM
.zk.nl

Tel: 0900-61 61 600 (*«,

Krant niet ontvangen?
0ZANDVOORTSE

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Zandvoort wordt weer opgeknapt

voor het toeristenseizoen

De gemeente is met nacht en met inzet van veel

zwaar materieel, hard aan het tverk om vooral de boulevard

weer op te knappen er toonbaa r te maken voor het naderen

de toeristenseizoen.

Er was een toenemende mate bijgestaan door Paswerk dat

van irritatie ontstaan na de het maaien van de bovenkant

stormen van afgelopen win- van De Reep voor zijn reke-

ter, die er voor zorgden dat ning neemt, zandvrij gemaakt.

er veel stuifzand op plaatsen Tevens worden zwerfvuil, on-

kwam waar dat niet hoort kruid en overtollig gras ver-

en dat maar niet werd opge- wijderd. Naar verwachting 1=

ruimd. Ook de strandafgangen de klus vóór het Paasweekend

worden door de gemeente, geklaard.

Gewijzigde voorrangssituatie

Sinds het kruispunt Haltestraat/Zeestraat/Kostverlorenstraat

gereed is, is er een gewijzigde voorrangssituatie ontstaan. Had

het verkeer vanuit de Zeestraat richting Kostverlorenstraat en

andersom in het verleden voorrang ten opzichte van het ver-

keer uit de Haltestraat en de fietsers uit de 'verlengde' Hal-

testraat, nu is dat niet meer het geval. Dit komt omdat het

een verhoogde kruising is geworden met aansluitingen die

van gelijke orde zijn.

Al hetverkee op de kruis

bestuurders die van rechts ko-

men, inclusief de fietsers (hoe-

wel ze langzaam verkeer zijn,

zijn ze ook bestuurders) die uit

de 'verlengde' Haltestraat ko-

men ten opzichte van verkeer

uit de Kostverlorenstraat rich-

ting Zeestraat! Uiteraard caan

de voetgangers op de nieuwe

voetgangersoversteekplaats

Gevaarlijke kruising

Een andere gevaarlijke krui-

sing is die van het fietspad

dat achter de begraafplaats

loopt, richting Nieuw Noord.

Bij de aansluiting met de

Kamerllngh Onnesstraat en

de Linnaeusstraat komen de

fietsers van rechts ten opzich-

te van het verkeer dat rich-

ting Kamerllngh Onnesstraat

rijdt en hebben daarom voor-

Met OOG en OOR
gPIH'DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zardvoortsecourant.nl (of bel 5;

Valentijnstaart len alles n

(2de paasdag),

ongetwijfeld on-

der grote belang-

stelling, officieel

in de fraaie kerk

weerklinken, We
iet zoals Ie-

^n benieuwd

Ma: Mi
Va is rdjnstaart overhandigd.

Met hun actie'de motor ach-

ter Noord-Holland' is Marcel

Meijer in het zonnetje gezet

omdat hij zeer veel waar-

dering krijgt voor o.a. zijn

Babbelwagen, die dankzij

zijn grote inzet met regel-

maat veel mensen betrekt

bij het heden en verleden

van Zandvoort. Als lid van het

VVD bestuur van afdeling

Zandvoort-Bentveld vond

het bestuur dat Marcel niet

beetje 'hun Marcel' is.

Orgel

Een maand geleden (ïöjanu-

ari)was eindelijk hét moment
aangebroken dat de grote en

kleine pijpen van het geres-

taureerde Knipscheerorgel in

kisten de Protestantse kerk

werden binnengebracht.

Ondertussen zijn de houten

pijper! geplaatst en het in-

toneren is gestart. Dagelijks

zijn twee mannen bezig om
in doodse stilte het orgel in

te regelen. Dat is een hele

klus waarbij de kerkdeuren

hermetisch gesloten zijn,

geluidje van buitenaf naar

binnen komen. De prachtige

tonen van de 1300 pijpen zul-

in het

Noord Hollands

Dagblad het

volgende arti-

keltje. "Over de molen en het

Stadshart is de bevolking dui-

delijk. Maar over eventuele

verhuizing van het racecircuit

van Zandvoort naar Den Helder

blijken Nieuwediepers minder

uitgesproken. Provinciaal gede-

puteerde Ton Hooijmaijers be-

pleitzo'n verhuizing. Volgensde

enquête die afgelopen week in

opdracht van deze krant werd

gehouden, zijn tegenstanders

van het racecircuit in de meer-

derheid. Maar het verschil is

niet riant. Minder dan de helft

van de bevolking, 45,9%, is te-

gen de komst. De voorstanders

zitten daar onder met 39,5%.

De rest laat de vraag onbe-

antwoord." Als de rest nu ook

'teugen' stemt dan gaat de

verhuizing naar Den Helder

Herplaatsing biels

Het gaat er dan eindelijk van

komen. Het gedenkmonument

spoorbiels, die verleden jaar in

mei door de gemeente is ver-

wijderd vanwege zijn slechte

staat, wordt 21 februari her-

plaatst. Op de biels was een

plaquette bevestigd om de

100 jaar spoorlijnverbinding

tussen Haarlem en Zandvoort

te herdenken en tevens hulde

te brengen aan Ir Kuinders. Hij

was de persoon die de aanzet

heeft gegeven dat Zandvoort

nu op de top 10 lijst staat

van de beste badplaats van

Nederland. In de oude biels

zat een historische oor-

konde verborgen die samen
met de biels verdwenen is.

We nemen aan dat de oor-

konde niet isteruggevonden

omdat de nieuwe biels niet

tuursteen is gemaakt.

Vraag het Aladin

Al@din is de vragendienst

van de openbare bibliothe-

ken op internet. Een landelijk

netwerk van bibliothecaris-

sen draagt zorg voor de be-

antwoording. Dat doen ze

door onder meer websites,

abonneediensten op het

web, boeken, naslagwerken,

tijdschriftartikelenen Instan-

ties te raadplegen. Zo kan je

bijvoorbeeld vi

I
h.i.nn

den of waar blijven vliegei

als het regent? Je kunt het zi

gek niet bedenken of je krijgt

antwoord. Aladin ma;
helaas nietje huiswerk of

helpt je met een prijsvraag.

De vragendienst is uniek

omdat vragenstellers een

persoonlijk antwoord krijgen

op een door hen gestelde

vraag. Daarnaast wordt al@

din gratis aangeboden en is

voor iedereen toegankelijk.

Dus ga voor je vragen naar

-aladin.nl

Succesvolle collecte

Vamo t/m 16 februari wi

weer gecollecteerd vc

Amnesty International. Door

de 15 collectanten werd

€ 1.671,48 opgehaald.

Amnesty dankt iedereen van

harte voor de geldelijke bij-

drage en bedankt tevens alle

wind hebben gecollecteerd.

Mocht u de collecte hebben

gemist, dan kunt u eventueel

uw bijdrage nog overmaken

op girorekening 454000 van

Amnesty International te

Amsterdam. Wilt u volgend

jaar ook collceteren? Meldt

O.P00ts@kpnplanet.nl of per

telefoon: 5718930. Geef een

paar uur van uw tijd, 'Geef

om vrijheid'.

W0



Colpitt BV

Burgemeester Niek Meijer is zich aan het oriënteren op de Zand-

voortse gemeenschap en daar horen sinds kort ook werkbezoe-

ken aan bedrijven bij. Onlangs bezocht hij Colpitt aan de Kamer-

lingh Onnesstraat en dat is voor ons mede reden om deze week

aandacht aan dit voor velen vrij onbekende bedrijf te besteden.

In 1946 begon de Zandvoortse

smid Nol Versteege, die als

zendamateur ervaring had

met de hoogfrequentietech-

niek, te experimenteren met
het lassen van PVC. Hij fa-

briceerde daartoe een 'raar

grote variëteit aan produc-

ten kon worden gemaakt,

zoals albums, tenten, hoesjes,

deurpanelen en hemelwater-

afvoer, kortom als het maar
van PVC was. Zijn ordners bij-

/oorbeeld \,

eldberoem.

erdei

Begin 1960 kwam Colpitt (de

naam is afkomstig van een

Amerikaanse uitvinder) in

contact met het Nedei lsnds=

Rode Kruis. Toen ontstond het

idee om machines te gaan

ontwikkelen voor het fabrice-

ren van plastic bloedzakken.

Sinds die tijd Is de fabricage

van machines om plastics te

lassen voor medische doelein-

den de belangrijkste factor ge-

worden. 'Thans is Colpitt zelfs

de wereldleider op het gebied

van machines voor het maken

van bloedzakken en een goede

tweede wat betreft infuuszak-

ken",aldusJan Schram.de zeer

enthousiaste en sinds driejaar

trotse eigenaar van het bedrijf.

"Er worden zeer hoge eisen ge-

steld aan de machines, die in

een zogenaamde 'clean rooms'

moeten produceren." Ook is

het bedrijf gestart met een

extra product, een farmaceu-

tische poederdroger.waarvoor

proeven in Mexico worden ge-

Opvallend is dat Nederland

geen afzetmarkt vormt, maar

Zandvoortse Courant nuu

der andere Spanje, Frankrijk,

Italië, Amerika, Colombia,

India (de laatste zending be-

stond zelfs uit 7 containers

China, Japan en Taiwan. Voor

een leek is het verder onbe-

q-
1

pel ijk dat het vanuit het

kantoor in het verste puntje

van Zandvoort mogelijk is een

machine aan het andere eind

van de wereld operationeel

te volgen, het internet maakt

dat tegenwoordig mogelijk.

Zodoende kan een expert

vanuit Zandvoort problemen

oplossen.

Een grappig facet is dat bij elk

bezoek van een buitenlandse

potentiële afnemer de vlag

uitgehangen wordt naast de

Nederlandse (Meijer zegde bij

zijn afscheid toe dat binnen-

kort ook de Zandvoortse vlag

bezorgd zal worden). Dat deze

vlaggenceremonietot bijzon-

dere situaties kan leiden, blijkt

uit het feit dat een keer zowel

Amerika (toch niet bepaald

de grootste vrienden) naast

mer 8 21 FEBRUARI 2008

elkaar wapperden. De oud-

directeur verwachtte toen in

de pers de kop:"Peace negoti-

ations started In Zandvoort."

Een rondgang door het bedrijf,

n^o

is overweldigend De hal, waar-

van de muren grotendeels zijn

geschilderd in Mondriaanse

kleuren (een Idee van devrouw

van de vorige eigenaar) is zeer

royaal opgezet Schram: "De

beschikbare ruimte, sooom 3
,

is voldoende. We zullen alleen

de komende jaren mogelijk

tot renovatie van het gebouw
overgaan. Zandvoort bevalt

goed en ook de buitenlanders

vinden het leuk om bijvoor-

beeld op het strand te eten en

niet in een chique restaurant

opgedirkt te hoeven zitten

"

De filosofie van Colpitt is wel-

licht goed te omschrijven met

een spreuk die in de vergader-

ruimte hangt: "The bltterness

of poorquality remains long

after the sweetness of low

price Is forgotten." Colpitt,

Kamerlingh Onnesstraat 40,

tel. 5715941.www.colpitt.nl

Provincie wil damherten laten afschieten

satie Faunabeheereenheid

ig gegeven om damherten

De Provincie heeft de orgar

Noord-Holland (FEE) toestemmi

af te schieten in de duingebieden om verkeersongelukken en

landbouwschade te voorkomen. Partij voor de dieren vindt de

redenen, zoals die in het faunabeheerplanuit 2004 staan, ach-

terhaald en ongegrond. Zij vragen aan Gedeputeerde Staten

opheldering en onderbouwing van het afschot van damher-

ten met recente cijfers en schadebedragen.

zijn daar geen ukken

met dan herten

beurd. De toesterr mi

te schieten geldt ove

niet allee n voordaml erten.

Ook duiz enden a de e die-

ten, 08 do.

Da ttrleldlngdnlnen

In

rsie in het d

de protestex-

het Waternet, gaf de Partij

or de Diere ï aan dat de

ei ca 1500 herten in het 3500
h. grote dulng

edsel hebbe

ebied genoeg

erlast veroorzaken. Ook de

oblemen zijr

n dat er geen

dlngdulnen en dat een

ologisch eve nwicht eerder

:egt de

kan worden bereikt.

Hoog hekwerk
In een protestmail

Partij voor de Dierei

in de afgelopen jaren nage-

noeg geen landbouwschade

is gemeld. Sinds er een groot

hek bij de Amsterdamse
Waterleidingduinen langsde

Zandvoortselaan is geplaatst,

FEBworden gedood. De Partij

voor de Dieren betwijfelt de

noodzaak en de wijze waar-

op in 2008 met deze dieren

wordt omgegaan, maar de

verbazing over het afschot

van de damherten is het

Tegengestelde belangen

Onlangs heeft Waternet, de

beheerder van de Amsterdam

Waterleidingduinen, het ad-

vies gegeven in dat gebied

VOO dop ig niet op damherten

te schieten. Dat advies is door

de gemeente Amsterdam

staat hierdoor in haa

tlng lijnrecht tegen

gemeente Amsterdam, die

haar standpunt —in tegen-

stelling tot de provincie- ba-

seert opeen wetenschappelijk

rapport.

Beatrixschool

in halve finale songfestival

De Zandvoortse Beatrix basisschool heeft met een zelf ge-

schreven liedje de halve finale gehaald van het songfestival

rondom de jaarlijkse Boomplantdag. Afgelopen maandag zijn

er video-opnamen gemaakt die gebruikt worden voor inter-

net. Via de site www.boomfeestdag.nl/songfestival kan een

ieder vanaf 3 maart tot 10 maart aanstaande een stem uit-

De Nationale Boomfeestdag

(ook: Boomplantdag) wordt

in Nederland jaarlijks ge-

houden op 21 maart of een

woensdag dichtbij de eerste

dag v'Lïn de lente. Deze dag in

het voorjaar, voor het behoud

van bomen in de natuur, werd

voor het eerst In april 1957 in

Nederland georganiseerd

door het Landelijk Comité

Boomplantdag, welke in 1980

is voortgezet in de Stichting

Nationale Boomfeestdag.

Ter gelegenheid van de

Boomfeestdag werden de

Nederlandse basisscholen uit-

genodigd om in te schrijven

vooreen kinderensongfestival.

De Beatrixschool wilde ook

graag meedoen en schreef

een wedstrijdje uit voor een

; tekst c

Sa- : Pol e

e stel e

hun liedje, met een ijzersterke

tekst op muziek van Eric van

Tljn (15 miljoen mensen), werd

uitgekozen. Na flink instude-

ren werd de directeur van de

Beatrixschool verrast door

een telefoontje van de orga-

nisatie dat de school bij de

laatste 24 zat. De vei kie: ng

vla internet maakt 50% van

de stemming uit, de overige

50% komt via een deskun-

digejury met onder andere

Jochem van Gelder. De boom-
feeïTd.Tg vindt in 2008 plaats

op 19 maart, dan is ook de fi-

nale voor de 4 beste liedjes

in Rotterdam. Stemmen dus

op de Beatrixschool vanaf 3

maart!



Zaterdag a.s.3x OPEN HUIS u bent welkom!
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Dorpsgenoten

Aat Keur

Het is de dagvan Valentijn als ik gezellig op de bank naast mijn

dorpsgenoot zit. Heel toevallig heeft ook zijn naam met deze

dag te maken want 'Keur' komt van het Franse woord 'coeur',

wat hart betekent. Bij de koffie krijgen we van zijn vrouw Elly

een overheerlijk gebakje om deze bijzondere dag te vieren.

De naam Keur komt v

dig in Zandvoort voor

het betekent dat Aat

Keur geen Import I;

ders was 'Kees de

mandenmaker'.

Ik kan me nog

herinneren dat

het gezin Keur

(vader, moe-

Teksten foto Nel Kerkman

gebouw klaar was, kwam hij

bij de leiding en is daar 9 jaar

actief geweest. Trouwens, in

deze scoutingtijd heeft hij

zijn vrouw Elly leren kennen.

De contacten met de oude
hap worden 1 keer per maand
j ."ingehaald met een thema-

zond en vooraf een maaltijd

die 5 jaar lang verzorgd werd

door Aat en Elly

Stichting Zandvoort

Festival

huisip wnnnrie ^Hj n / vindt Aat wanneer
in de Verlengde' WJË
Haltestraat waar ^^
nu hotel Faber Is ge- ^C*
vestigd. Maar daarvoor

heeft Aat ook in Oud Noord

l^pPW de activiteiten van toen.

"In 1981 was er de stich-

ting 'Zandvoort festival' waar

ook Henk Oonk, Leo Bonkerk

gewoond. De meeste lagere en Kees Hoedt in zaten. We
schooljaren, met uitzonde- organiseerden majorette en

ring van de oorlog, heeft hij

op de Karel Doormanschool
gezeten En zoals het vroeger

nu eenmaal de gewoonte was,

komt naar voren dat dit kin-

derfeest destijds groots werd

gevierd in samenwerking met

drumbandwedstrijden op de

Grote Krocht. Er kwam voor

een week een feesttent op de

kale plekvan Sterre der Zee te

ging je na de lagere school

een baantje zoeken. Zijn eer- en met Henk Oonk en Leo

staan waar bekende arties-

ten zoals Willem Ruis, het trio

ste werkgever was Us de Jong

van de boekbinderij aan de

Bonkerk. In de 30(1) jaar dat

Aat het feest organiseerde

Hellenique en Conny Konings

optraden. Ook organiseerden

Achterweg. In 1954 kwam
Aat als leerling-zetter bij het

Haarlems Dagblad terecht

en heeft daar 40 dienstjaren

gewerkt Zoals hij zelf zegt: "Ik

ben begonnen met het zet-

ten van (houten) letters en

heeft hij vijf Sinterklazen zien

komen en gaan. Het grootste

probleem is altijd om een goed

paard te krijgen die tegen het

drukte kan. "Het gevaai lijksis

zijn eigenlijk de ouders die

we braderieën met 250 kra-

men en veel randactiviteiten

voorde kinderen. Verder heb ik

meegeholpen metdezeskamp

en de vismaaltijden op het

Gasthuisplein." O.ja Aat is ook

nog 18 jaar voorzitter geweest

ben geëindigd in het digitale met buggy en al onder het van kaartclub'DePostlljon'.die

tijdperk." Nu geniet hij van zijn

Sinterklaasfeest

dicht mogelijk bij Sinterklaas

te komen. Dat daar geen on-

gelukken van komen verbaast

in eerste instantie was opge-

zet voor het personeel van het

postkantoor maar waar later

iedereen lid van kon worden

De laatste 25 jaar is Aat ziek me telkens weer", zegt hij.

en is daardoor minder actief Er zullen vast en zeker nog

dan vroeger. Hij vermaakt zich

echter prima met het oplossen

Scouting

Aat is een actief mens met

meer activiteiten vergeten

zijn want Aat was en is nog

van kruiswoordpuzzels, het

luisteren naar muziek en hij

zit veel achter de computer

Ook is hij de vraagbaak van

zijn drie kleinkinderen want
de telefoon staat niet stil. Ik

veel organisatiecapaciteiten.

Het begon al bij de gymnas-

tiekvereniging OSS waar hij

voorturner was. Daarna werd

Aat gevraagd om mee te hel-

pen bij de bouw van het club-

steeds iemand die veel inte-

resse heeft voor 'zijn' dorp.

Met zijn scootmobiel is hij al-

tijd aanwezig om zijn vriend

Klaas Koper aan te moedigen

en geniet hij van de dorpse

weet dat Aat vroeger altijd huisvan scouting de Buffalo's activiteiten en natuurlijk van

de Sinterklaasoptochten or- op het circuitterrein.Toen het zijn gezin.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Mildheid troef vanaf vandaag

Afgelopen weekeinde was het weer genieten geblazen met

werkelijk het mooiste weer van de wereld, waarbij het over-

vloedige februarilkht met name op zaterdag de (lucht)show

stal. Het ansichtkaartenblauw in de lucht was van een zui-

verheid zoals we dat maar zelden zagen in het Zandvoortse

en de vergezichten waren dan ook oogstrelend.

Koude nachten ook met zon-

dagochtend vroeg een tem-

peratuur van -6 graden in

Bentveld en omgeving en vlak

boven het open duinveld vroor

het zelfs bijna streng! We had-

den dus de laagste tempera-

turen van deze winter, die het

predikaat winter eigenlijk niet

eens mag hebben.

De briljante reeks van drie

weer even verleden tijd en

het aanstaande weekeinde

fraai verlopen dan de twee

voorgaande, maar dat kan

ook bijna niet anders.

De 'kou' lijkt nu wel uit de

lucht deze donderdag, want
de zuidwestenwinden spe-

len alweer op en geven in

toenemende mate mildheid,

zeker richting het weekeinde.

Het Amerikaanse weermodel

kwam vier dagen terug al

een aantal keren op rij met
maxima rond 15 graden vanaf

vrijdag, maar dit model stond

Dit beeld, met de mogelijk-

heid van wat lichte regen-

momenten, geldt ook voor

vandaag en de komende
dagen. De zon dus wat va-

ker in de figurantenrol en de

zuidwestenwind laat wat
nadrukkelijkervan zich spre-

ken. Het wordt weer graden

te z cht met \ maf
vrijdag royaal dubbele tem-

peratuurcijfers en de kans

dat het inderdaad een keer

bijna 15 graden wordt tot

komende maandag is niet

onrealistisch.

1 betreft

den,

iitstrevende lentewaar

Woensdag bleef het groten-

deelsdroog in Zu id- Ken nemer-

land en wijde omgeving (mis-

schien hadden we 58 of 59

druppels regen) en van de door-

gang van een echt regenficit

was dan ook geen sprake.

Weer

Temperatuur

Het aanstaande

kan wat de reg

nog redelijk meevallen, maar

overtuigend zonnig (zoalswe

gewend waren) wordt het

niet, hoewel de temperaturen

dus ver bovenmodaal zullen

uitpakken.

Volgende week zal het weer

nauwelijks veranderen en

blijft het dus maar aanhou-

dend zacht, met waarschijn-

lijk een verdere toename van

de wisselvalligheden.

Ook februari, eigenlijk zoals

al verwacht, belooft weer een

bijzonder zachte maand te

worden en de winter in z'n to-

taliteit zal wel weer bij deal-

lerzachtste seizoenen eindigen

van de voorbije honderd jaar.

Mare Pt/tto

*-

Min 4

Zon 20%

Neer a g 20%

12 12-13 13

7 6 7

0% 30% 35%

0% 20% 15%



Van Schaik Makelaars

al meer dan 20 jaar

'thuis 1

in Zandvoort

Trots bekronen we deze periode mei

een nieuwe naam, logo en huisstijl.

Vanaf heden gaat ons Zandvoortse kantoor verder onder de nieuwe naam:

Van Schaik Omaco Makelaars. Aanleiding voor de naamsverandering is het samengaan met Oolders-Omaco

makelaars, een gerenommeerd makelaarskantoor dat al 75 jaar actief is in de regio Haarlem en Heemstede. Door

samen te gaan, worden onze kennis en ervaring gebundeld. Met in totaal vier vestigingen in de plaatsen Haarlem,

Heemstede en Zandvoort blijft onze betrokkenheid lokaal verankerd maar hebben we tegelijkertijd onze positie

regionaal versterkt.

Bredere dienstverlening

Naast de plaatsing van ons aanbod op FUNDA en onze eigen website kunnen wij ons totale woningaanbod regio-

naal nu veel breder etaleren. Tegelijkertijd is ons bestand aan woningzoekenden meer dan verviervoudigd. Ons

uitgebreide kantoor bestaat nu uit vier gecertificeerde/beëdigde makelaar-taxateurs, twee hypotheekadviseurs en

een hecht team van 25 medewerkers. Hiermee bent u verzekerd van vakkundige begeleiding bij de aan- en verkoop

van uw woning en een gedegen hypotheekadvies.

Vertrouwd gezicht

De komende tijd wordt onze huisstijl en ook de uitstraling van het kantoor aan de

Hogeweg in Zandvoort aangepast. De leiding van deze vestiging is sinds enkele

maanden in handen van Jan-Bart van der Mije. Als geboren en getogen Zandvoorter

en reeds 8 jaar werkzaam bij het bedrijf - waarborgt hij het lokale en informele

karakter dat u van ons gewend bent.

Heeft u vragen of wilt u weten welke voordelen het uitgebreide dienstenpakket

van Van Schaik Omaco u oplevert? Loop gerust eens vrijblijvend bij ons binnen of

neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. U bent van harte uitgenodigd

.wij gaan verder onder de naam Van Schaik Omaco!

i Schaik Omaco
g 56A 2042 GJ Zandvoort T 023 - 571 29 44 ;cha ikomaco.nl www.vanschaikom

9<DOO<DQQ
Concert Haarlem Voices bezorgt kippenvel

In een goed gevulde Protestante kerk heeft het publiek

zondagmiddag genoten van prachtig koorzang door het uit

twaalf opvallend jonge mensen bestaande vocaal ensem-

ble Haarlem Voices. Bestuurslid Toos Bergen attendeerde

voor aanvang de toehoorders op het inmiddels herplaatste

prachtige Knipscheerorgel.

endel ohn, gevolgd door

ï Johannes

mm

vier liedei

Brahms, waarvan vooral het

vrolijke 'Trapp Rösslein, trapp'

opviel. Hoewel Camille Saint

oeuvre op zijn naam heeft

staan, heeft hij slechts vier

stukken voor koormuziek ge-

schreven. Het koor bracht hier-

van het verstillende 'Calmedes

Nuits' en het lichtvoetige 'Les

fleurset lesarbres'ten gehore.

De slotliederen (opus 12) wa-

ren van de Britse componist

van Zweedse afkomst Gustave

Holst. Met veel plezier hoor-

den de aanwezigen 'Falala'

aan, maar ook het 'Come to

me in the silent of the night'

en da' end

De helft van de pijpen isthans

'getoneerd' en op 24 maart

aanstaande wordt het orgel

officieel In gebruik genomen
Van de aanzienlijke restaura-

tiekosten hebben de concert-

bezoekers € 30.000 bijeen

gebracht. Toos verzocht tevens

voorde pauze niet na ieder lied

te applaudisseren in verband

iet 1

Bloemendaa!

Radic

Iedereen hield zich aan dit ver-

zoek, al kostte dat best moeite.

Want de kwaliteit was van

een geweldig hoog gehalte.

Het openingslied 'Haec Dies'

was van de in 1543 geboren

Engelsman William Byrd, leer-

ling van Thomas Tallis, waar-

van later een mooi, harmoni-

eus gezongen: Tf ye love me'te

horen was. Het repertoire was

trouwens zeer internationaal,

getuige een kort, maar krach-

tig lied'Bogoroditse djevo'van

de Est ArvoPart en het treur-

lied 'When David heard..,'van

JanValkestijn. Hij is de voorma-

lige directeur van het muziek-

Instituut St. Bavo in Haarlem.

Koude rillingen bezorgde het

talentvolle koor, grotendeels

afkomstig uit de Koorschool

St. Bavo, met het door Fellx

Mendelssohn gecomponeerde

"De--Ti rhats n Enge In'.

e stond het koor

e opstelling, wat

slotapplaus. Een toegift kon

daarom niet ontbreken en

tot veler verrassing werd dat

'Here, there and everywhere'

vanThe Beatles!

Naast een groot compliment

aan de, zo zuiver en met toe-

wijding, optredende jonge

zangers en zangeressen ver-

dient ook de dirigente Sarah

Barret alle lof. Heel gedreven

en met veel passie zorgde zij

ervoor dat het een geweldige

uitvoeringwerd. Het volgende

concert is op zondagmiddag

16 maart. Die Haerlemsche

Musyckcamervoert de Sta bat

Mater van Pergolesi op met

medewerking van Charlotte

en Josefien Stoppelenburg

(zang)

Doe mee met de Kinderjury

Het is weer tijd voor de verkiezingen van het mooiste kinder-

boek van het afgelopen jaar. Alle kinderen tussen de 6 en de

12 jaar kunnen in de bibliotheek meedoen tijdens de stern-

periode van de 21ste Nederlandse Kinderjury van 1 februari tot

15 mei 2008.

De Nederlandse

Kinderjury
2008

De kinderen die deelnemen

aan de Kinderjury 2008 be-

slissensamen welke boeken,

die verschenen zijn tussen

2007, de beste zijn. De boe-

de rug van het boek
Stemmen kan in de bibli-

otheek of via de website:

www.kinderjury.nl. Onder
alle uitgebrachte stemmen
worden fantastische prij-

zen verloot, met als hoofd-

DJ i

het Kinderjurylogo 2008 op prijs twee kaartje?

voorstelling Cis-ke de Rat -de
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Spreuk van de week:

Het Z-lj II w.

itiit je niet perfee: l'oef; re zijn >•/.'/ tmi' perteete diuaen te doen.

'

MarcoTermes

[|ki [Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee) ij?

Bestuurswisseling

Zandvoorts Mannenkoor
Tijdens de vorige week ge-

houden ledenvergaderingvan

het Zandvoorts Mannenkoor
is een nieuw bestuur aange-

treden. De nieuwe voorzitter,

Hans Ru beling, is bij acclama-

tie gekozen en volgt Willem

van der Moolen op die de

hamer zeven jaar hanteerde.

Bestuurslid Johan Lehman

stapte ook op. De nieuwe

secretaris is Ype Brune ge-

worden. Met Brune treedt

ook Peter Tromp toe tot het

bestuur als lid. De aftiedence

bestuursleden werden door

Nanning de Wit voor hun be-

trokkenheid en inzet bedankt

en zullen hun stem aan het

koor blijven schenken.

Genootschapsavond
De eerste avond van het Genootschap Oud Zandvoort in het

nieuwe jaar is op vrijdag 29 februari en is zoals gebruikelijk in

gebouw 'De Krocht'. De zaal is open om 19.15 uur en vanaf die

tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling over

het Zandvoort v.

Het thema op deze avond Is na de pauzeiserdetraditicne e

'water en vuur' en de gasthe- verloting om de kaste spekken

ren die alles over dit onderwerp Na de verloting worden diverse

kunnen vertellen zijn de brand- nooit eerder vertoonde, door

meesters Rob Hermans en Tom Cor Draijer digitaal bewerkten

Goeie-ioi kv.in je zandvoortse lengestelde nie e (oude)

llige Brandweer. Bij bin- filmbeelden, getoond. Om c

inkomst en tijdens de pauze

n er loten te koop en direct

«siste
: avond afgelopen.

Inde
SpVrLights
Iemand bedanken,

d .j3B feliciteren ofverrassen

Zet hem/kaar
eens in de spotlights!



Hele maand februari-.

Varkensschnitzels
naturelof gepaneerd

4 stuks € 5,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nieuw:
Schitterende serviezen

in diverse prijsklassen

€ 25 KORTING
bij boeking van ww vakantie!
Alleen voor ZsnrJuoorl PaS-Höudert

Vraag naar da voojwa arden.

Grote Kroelt! 21-023-571 256Q
za ndvoort®zojivaac l . nl

^toerkoop.nl is

Atromp
\

*^l beachi & hcalih «nier

flfcsa io% Korting

op Pilates

raj

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

BI) BESTEDING VAN € 100,- CKS
GRATIS HORLOGE
JONGEN OF MEISJE
ZOLANG DEVOORRAAD STREKT

Haltestraat 45 - Zandvoort

023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

I Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5, 00) - Pasnr

I Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

B Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

15 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
>g™eg39-i

wordttesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

andvDortse Met de aangehechte tegoedbon vooreen

31.57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
|

bij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mi

advertentie) plaatsen,

Wie zei

daar dat
de euro

niks waard
was?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Saucijzen-

broodje
normaal 1 .70, nu slechts

leuro

Ouderwetse
kattetongen

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL
tod geldig toten met woensdag 27 februari 21

alteen in onze vestigin:: i'
1

; iinl..:ui:

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12 865

11 meeradiessen en openwgstijdfn ::«. waw •<

Autobedrijf Zandvoort
HétAPK keurstation

www.autobedrijfzandvoort.nl

t proefles Kundalini Yoga

1—
Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing



Auto huren?

* Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij SLotemakers

Antislipschool.

www.multirent.nl

0900 - multirent

I MultiRent

Take Five

etXawattt TDimtt

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gimgen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-571611Winfo@tfaz.nl

DORSMAN
ASSURANTIËN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534 Voor al uw print- en drukwerk
Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a. de volgende kwaliteitsproducten:

• Flyers/ Folders

• Vlaggen

• Spandoeken

Ontwerp/DTP

• Beachflags

• Posters

Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Docr eigen productie in Z

snelle levertijden en scherpe prijzen mogelijk.

Heeft u interesse? Maak vrijblijvend een afspraak en laai u

informeren over ome diverse producten.

Printing Pccplc Croup Kleine Krocht 1

20*2m • Zcndvoort • Tel. 02I-8BB725S
Li ndïon ptQ pri nlip(pea pi e .n I

www.priritingpeople.nl

23 februari - 3pa»Ce heflmrl fhe £peack - itycoMse jHinhl - De Krocht - Gratis entree!

lefrid&tbce/ TDCfxx/ïcb

DOp een unieke locatie aan de Hogeweg,

grenzend aan het centrum van

Zandvoort, maar toch rustiggelegen,

wordt appartementencomplex

"Residence Cocarde " gesitueerd.

Het appartementencomplex is

ontworpen door Rem o De Biase.

Schuin tegenover deze locatie bevinden

zich de sfeervolle Poststraat en

Oranjestraat die rechtstreeks het hart

van Zandvoort binnengaan.

D Het betreft een project van 1

2

appartementen en 2 penthouses, allen

voorzien van een eigen parkeergarage.

De appartementen zijn zeer ruim van

opzet met woonoppervi aktes vanaf 105

tot 176 rrf excl. ruime balkons, allen op

de zuidzijde met uitzicht op de duinen

en de dorpskern.

D Een luxe en vooral complete afwerking

van paneeldeuren, badkamer,

tegelwerk, etc.

D Variaties in indeling van uw
appartement zijn mogelijk.

D Uiteraard is het complex voorzien van 2

liften en een videofooninstallatie bij de

zeer mooi afgewerkte entree.

D Prijzen appartementen vanaf

€ 390.000,- v.o.n.

Parkeerplaats in de ondergrondse

parkeergarage € 30.000,- v.o.n.

BOUWVERGUNNING REEDS VERLEEND
START BOUW GEPLAND

MEI 2008

GEPLANDE OPLEVERING
DECEMBER 2009

«DE BIASE r,

Zeestra 54
2042 LC ZANDVOORT

:
023-571 41 65

:
023-573 59 51

E-'--- i;l

ir- -.:.:< Jehiaae.nl

12 luxe

appartementen
en

2 penthouses
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Aanzicht Zuidgevel

2lh: lg ia\:v.:.oft

Tel,: 023-571 41 65

Fa*.; 023-573 53 51

Jhr. P.N. Quarles van Uffordl

2Ü42PR ZANDVOORT
TeL: 023-571 57 15

Fat: 023-571 57 47

el: 023-512 03 40



Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

T Sport raad Zandvoort

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Henk

5Bluij

VoorjaarsKriebels???

Haltestraat 6"? Zandvoort tel.; 023-57 '2.0 éC

ZZCwekery

Bloeiende violen

Prim ui a's

Vaste planten en

bloembollen in pot

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

IJzerhandel Zantvoort

d% •ï>jj : . Al 40 Jaar Uw Specialist

Sj| Sloten en inbraak-

Jf beveiligingen met
t eigen montagedienst

yi
1 bij U aan Huis

s. Tel: 023 - 571 24 18

Montage \ olgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haartem - B verwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

s 1ZANDKORREL NV ULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

Inleveringvóór maandagii 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. sVPEIkdft-ffcisHltinenellelett

dezelfde week.

.' lv ïj.i7 f'': '.'' <: en aport vakje pfoab "

™ntvX fard" dÏoBtSSSÏÏ^W* Ton^st Uw Zand™
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van .nhoud zonde, _^^

ZANDKORRELS
Behang- en Te koop:

schildersbedrijf 2 Pers. zuiver wollen

Arnold Nijkamp deken€8,50.

Tel/Fax 571 31 72 1 Pers. zuiver wollen

Mobiel 06-54 264 259 deken €5,00. Izgst.

Voor dl uw behang-, Tel. 5713509

wit- en schilders-

werkzaamheden Organisatie- en

familieopstellingen

Autobedrijf Trade Ard. op 6 april 2008.

Lid BOVAG en NAP [nel. lunch.

Max Planckstraat 44, Aanmelden/info:

tel. 5730519 / Atie Spaan,

06-53498304 tel. 5718442

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl baan heb ik met spoed

installateur helpt bij alle bijschaving nodig in de

PC-PROBLEMEN. Engelse taal.

Advies en aanleg Wie kan mij,

(draadloos) netwerk. uiteraard tegen

Ook avonden/weekend. betaling, helpen?

Rep-it, totaal service Reacties:

voor computergebruikers. Patricaioog@hotmail.com

023-5719666 of

06-44696001. ; Gevraagd: jongedames

Met garantie en KvK. voor erotische mas-

sage. Tel. 5716998.
Carageplaats te koop Goede bijverdienste.

in Park Duijnwijk

Vraagprijs: Te koop:

Van Schalk inboedel.
Omaco Makelaars Banken, bedden,

023-5712944 kasten, eetkamer,
www.vanschaikomaco.nl 2 dressoirs, broodkast

'DeBoed',

Martha div goederen,

gefeliciteerd en nog Tel. 06-55788536

vele jaren toegewenst.

Liefs Astrld Te huur:

gemeubileerd

Vermist: zomerhuis/

poes Mojo. appartement met

Burg. v. Alphenstraat. eigen ingang.

Zwart, klein, 10 Van ma t/m vrij

jaar, witte vlek in inclusief schoonmaak.

hals en op buik. Tel; 06-28 787 237

Helpt u mij zoeken?

06-28932299 Do wynajecia

Garage te huur mieszkanie

in de put bij de z osobnym wejsciem.

Trompstraat Od marcado

Huur€ 105,- per maand konca maja.

Tel.: 06-5325 6274 Tel. 0646615177

23 februari:

anee beknel ffie éj)each

20.00 - 00,30 uur

De Krocht - Gratis entree!

pluspunt

Welzijn*01
S.»»"

,r Za"'

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willem straat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinforï pluspuntzandvoorc.nl

info gïpluspuntzandvoort.nl

1001 DINGEN CLUB:
Hey, ben Ji| tussen de 7 en 12 jaar oud en vind |e het

leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?

Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van I 5. 1 5

tot I 7.00 uur worden er steeds andere activiteiten

gedaan.Voor € 1 .50 per keer ben Je actief of creatief

bezig en leer |e nieuwe kinderen kennen. Kom langs

KINDERDISCO THE SWING VOOR ALLE
KIDZVAN 6 T/M II JAAR
Vrijdag 22 februari staat de kinderdisco ir bet teken

van CARNAVAL!! Duik in de verkleed kast thuis en

trek iets moois. gek of unieks aan.Wl| zorgen voor de

juiste Carnaval sfeer met confetti, leuke spelletjes, maar

vooral veel goeie muziek... dit mag je niet missen.

Vrijdag 22 februari van I 9.00 tot 21 .00 bij ons in Noord!!

PEUTERS IN BEWEGING
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen.

Tijdens deze cursus krijgt de ouder en het kind volop

de gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verkennen.

Er wordt met verschillende soorten speelgoed en

muziek gewerkt, waardoor kinderen hun motorische,

sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de

band tussen (groot)ouder (klein)kind wordt versterkt.

U kunt nog mee komen doen!!!!

Data - 04-02-2003 t/m 3 1 -03-2008

Dag
Tijdstip -

Periode -

Vrijdag

10:00 tot 1:00 ui

Wekelijks

Pluspunt Noord
€ 50.00

HELPDESK VOOR COMPUTERVRAGEN EN
PROBLEMEN!!
Op dinsdagmiddag tussen I 4.00 en I 6.00 uur kunt u

in het computerlokaal terecht met uw vragen en pro-

blemen op PC gebied. De medewerkers van Nieuw
Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u weer op

weg te helpen!!

W1JKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in he

wijksteunpunt.Andere dagen in het Huis in de Duinen

• Loket Zandvoort:
ledere donderdagochtend van 09.00- 1 1 .00 uur.

• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16 30 uur (even weken) en I9.00-20.3C

,r(or -eken)

• WijkmeestersEMM:
Dinsdag I 5.00-1 6.00 uur

• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-1 2.00 uur.

• Helpdesk compunic/pluspunt
ledere dinsdag tussen 1 4.00 en I 6.00 uur voor uw
vragen en problemen.

Dagblad "de Pers" Van maandag t/m vrijdag

verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

I Know Where It's @
Donderdag 21 februari:

Vanafvandaag elke donderdag karaoke-

avond @ Bar Dancing Scandals. Entree

is gratis en inschrijven voorde karaoke

is niet nodig. Laatje zangtalenten ho-

ren! Vanaf 22.00 uur

Zaterdag 23 februari:

Zin om lekker te dansen op muziek uit

de Jaren '6o en '70? Maar geen zin in

*\*y*^i feestende pubers om je heen? Kom

^^ j dan deze zaterdag naar De Krocht voor

^'^ 'Dance behind the Beach'l Toegani

gratis en vanaf 2i jaar. De deu

opend tussen 20.00 en 00.3

Maandag 25 februari:

De 3e editie van Bad Monday & de

Chin-Chin! De ultieme kans om goed

te feesten op een maandag, met Ricky

Rivaro, Saxy Lexy en een MC. Net als de

rste twee feesten van Bad Monday,

belooft het weereen drukke topavond

te worden. Ook natuurlijk omdat het

bN*< \

RTV N-H
RADI0+TV NOORD-HOLLAND

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de of

rampenzender van de provincie. Frequentie; FM 87.9 {.

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering; www.m

Charlie Wilson's War
In december 1979 vallen

de Russen Afghanistan ÉftEübinnen en raken in een r< AJea1
bloedige strijd verwik-

keld met Afghaanse vrij- htmheidsstrijders, de moed-

jahedien. De CIA steunt

in het geheim de moed-

jahedien om de strijd

Urm\
gaande te houden. Ze

doenditvanuitdeKoude

Oorlog-logica dat iedere

vijand van de Russen een

nen dollars te verhogen

Daarnaast slaagt hij

vriend van Amerika Is. erin om het leger van

Afghaanse herders om te

Als Charlie Wilson, een vormen tot een modern

Amerikaans congreslid, leger van soldaten met

hoort dat de moedja- een heilige missie, die

hedien vechten met uiteindelijk de Russen

wapens uit de Eerste

Wereldoorlog besluit

uit Afghanistan verja-

gen. De verstrekkende

hij zich voor hun zaak in

te zetten. Tegen de wil

gevolgenvandeze groot-

ste geheime operatie uit

van de CIA weet hij het de geschiedenis van de

budget voor Afghanistan

met honderden miljoe-

CIA zijn dan nog niet te



Dansen bij Pluspunt
Dansschool Rob Dolderman

Vanaf woensdag 12 maart:

wekelijkse cursus van 12 weken
75 minuten per les

Ballroom, Latin & Salsa

Speciale introductieprijs: € 99,- p.p.

Deze lessen zijn:

• voor jongeren van

12 t/m 18 jaar

• en voor 18 jaar en ouder

Voor inlichtingen kunt

u terecht bij Pluspunt,

tel. 57 40 330 of 06-21 590 520

www.dansschoolrobbolderman.nl

Het Wapen

OPENING
VRIJDAG 22 FEBRUARI OM 16.00 UUR

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
Geheel vernieuwd met een "snufje" historie en met

een fris, jong enthousiast team. De kok (Marty) die

graag met u meedenkt maar zeker eigenwijs kan zijn.

Het mooiste lounge-terras van Zandvoort!

met live-muziek van zangeres Joyce

en Radio ZFM staat dit garant voor

een perfecte avond!

Live uitzending ZFM tussen

19.00 uur en 21.00 uur.

Gasthuispiein 10

2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638

fax. 023-5731454

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittywilleniLe@pkinet.nl

Huisartsenpraktijk Noord
B.van Bergen

Vanaf 21-2-08 kunt u

donderdags weer terecht bij

huisarts Mevr. E. de Hoon
(tevens om de vrijdag praktiserend)

Pasteurstraat 10, 2041 VA Zandvoort

Tel.: 023-5719507

VLOOIENMARKTEN
zondag 24 februari

sportcentrum GROENENDAAL
HEEMSTEDE
zondag 9 maart

sporthal TETTERODE
OVERVEEN

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

SanCf beknel fjle 'fyeüch - '^Mlj/ie ffijhf

Van der Valk c .

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

50 plus pagina *»** 1JJ

zandvooi tse Courant 21 FEBRUARI 2008

mijn lust en mijn leven

Smoorverliefd op Indi

Zijn eerste grote liefde vergeet hij nooit. Alsiy -ja-

rige jongen werd hij smoorverliefd opeen Indian

een motorfiets uit 1929. In zijn leven heeft hij wel

60 'liefdes' gehad. Hans Canjels is bezeten var

oude motoren.

Hij is net terug van de 'Retro

Parijs', een chique beurs van

oude auto's, zoals Bugatti's

en motoren. Op dit moment
werkt hij aan een Simplex

replica racer en hij verwacht

hem in juni dit jaaraf te heb-

Het begint altijd met een

motorblok dat hij ergens op

de kop tikt en dan bouwt hij

er een replica op ware groot-

te omheen. Als Hans In zijn

werkplaats een paar hoezen

wegtrekt, weet je niet watje

ziet: een knalrode Miller die

zo uit de fabriek in Italië lijkt

te komen. Vol trots showt hij

zijn replica Harley Davidson

uit 1903, de allereerste Harley

die ooit op de markt kwam.

het V. liet n

te koop." Hij be- Haracanjctsm

zit een enorme hoeveelheid

aan documentatie en bouwt

alles van oude platen en te-

srkta India

India

lakt a :elf: \

fram tot benzinetank. "Ik

wel", lacht hij, "want

is de grootste motor-

producent in Amerika. Bij mo-

torraces in de 20-er ja ren won

door verkeerd management
in 1953 failliet. Toen is Harley

Davidson de grootste gewor-

Een echte motormuis
Hans Canjels is een gepensio-

neerde reclameman. De tech-

niek die je moet beheersen

om een motorfiets te kunnen

nabouwen, heeft hij zichzelf

aangeleerd. "Op deze motoren

kun je niet rijden hoor, ze zijn

Zelf rijdt hij ook motor, een

Honda CB 500 TT Clubman.

Hij heeft ooit praktijkles-

sen gehad van Boet van

Dullemen op het circuit van

Assen. Van Dullemen was
een fenomeen in de motor-

sportwereld. Samen met Wil

Hartog en Jack Middelburg

vormde hij de Grote Drie, het

trio dat in de jaren zeventig

en het begin van de jaren

tachtig grote successen be-

haalde in de Koningsklasse

van de wegracesport, de

500CC. De specialiteit van

Van Dullemen was rijden in

de regen. Hans Canjels is een

echte 'mooi weer rijder' Maar

niet altijd, wandelen doet hij

ook graag, samen met zijn

vrouw Tineke. Want dat is

zijn allergrootste liefde.

... vierde buuriverenig:ne; 'de Wurf' haar

10-jarig bestaan ,n restaurant Zomerlust,

-.'.aaruii liet eaoaielgeze^senap 'de Horeca-

nen' haar medewerking verleende

... kostte een pond pan klare hutspot Z4 et

bij de Amsterdamse giocnteeentrale van Jan

Filmer aan de Tolweg

. .. draaide bij Monopole de film 'Jody en

het berteniong' n-.et Grege:ry Peck en Jane

... werd een kampeerteirein ae

de Kennemerweg ter grootte v

.... verkocht Modehuis S. Piller plisseérokken

voor slechts t 8,95

. .. kregui v-:.c :-;.. :o s pa ik:: eiee:i-.ner: uitge-

deeld op ele Rotonde, -.«.aar vreemdelingen

massaal de bo:elen 'paineerv.; rbod' en 'voet-

pad' negeerden

... werd het verzoek van de heer H. Paap om
pavi.oen de Vijverhut aan te sluiten op het

elektriciteitsnet in handen gesteld van B&W

. .. was bij te en ni sen bureau Feenstra in de

Haltestraat de prijs van een Philips TV f 995,=

. .. werd een g e -c lening verstrekt voor de

uitbreiding van de U.L.O,-school met vier

lesle.ke.ien en een woning

Neem vaker een bloemetje mee
Johan van Gijlswijk staat om 4.30 uur op om een uur later verse

bloemen op de veiling in Aalsmeer in te kopen. Thuis, in Noord-

wijkerhout, heeft hij een kwekerij vol met tulpen en narcissen.

Hij doet zaken met o.a. China, Japan en ... Zandvoort.

Toen hij als zestienjarige van

de land- en tuinbouwschool

kwam, ging hij zijn vader as-

sisteren bij de ambulante
handel In verse snijbloe-

men. Vanaf nu is het geen

geheim meer dat Johan de

bloemenman, zoals wij hem
kennen, eigenlijk Joost heet.

"Op Zandvoort noemde mijn

vader me altijd Johan. Geen

idee waarom. Maar iedereen

noemt me zo en Ik vind het

pi ima". lacht de bloemenman.

Al 44 jaar komt hij van don-

derdag tot en met zaterdag

naar Zandvoort met een bus

vol bloemenen bezoekt si : |n

vaste klanten.

Ceel gipskruid

En de andere dagen van de

week? Dan is hij druk met
de kwekerij. Op dit moment
staan ertulpen en narcissen

gen elkaar niet", tipt Johan.

Wanneer het boilenseizoen

voorbij is, kweekt hij gips-

kruid, in wit, roze en ... geel. "Ik

ben de enige in Nederland die

geel gipskruid kweekt. Dat ex-

porteer ik naar Finland en de

Oekraïne/'vertelt hij trots.

Lievelingsbloem

Bloemen houden van mensen
enJohan houdt van bloemen.

De roos vindt hij de allermooi-

ste. Ze komen voornam e lij.*:

uit Equator en Kenia. Gozen

komen in containers met het

vliegtuig naar Nederland.

Johan koopt ze niet per bos,

maar per kilo in. De zoon

van Johan zit inmiddels ook

'in de bloemen'. Nog één tip

van de bloemenman: "Doe

een klein schepje suiker bij

de Fresia's. Dan gaan ze veel

beter open."

Walk on! met de ANBO
Vanaf maart kunnen ANBO-leden weer wekelijks deelnemen

aan Nordic Walking in de Waterleidingduinen onder leiding

van sportdocente Marike Kramer. In de 18 lessen heeft u niet

alleen wekelijks een gezellige middag, u voelt zich fitter en u

ziet het prachtige duinlandschap veranderen van winter- in

lentetooi.

Op dinsdagmiddag 4 maart

starten de beginners om 13.15

uur en de gevorderden om 14.15

uur bij het pannenkoekenhuis,

ingang Zandvoortselaan. Heeft

u (nog) geen stokken, dan kunt

; -Lire

Wilt l ' Stort

dan voor 29 februari a.s. € 54

op Postbankrekening 3681844

ten name van ANBO Zandvoort

onder vermelding van: Nordic

Walking 2008. Voor meer infor-

matie kunt u bellen met Atie

Kroonsberg (5730866) of Jan

Wassenaar (5712861).^^^^



1^3 Swaluëslraat 2. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12

januari en de verdere in week 7 door het college ge-

nomen besluiten zijn 19 januari vastgesteld. De be-

sluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

Zandvoort Schoon?'.

Op donderdag 6 maart organiseert de gemeente een

grote bijeenkomst over Zandvoort Schoon?! De bij-

eenkomst is in gebouw De Krocht en start om 19.30

uur. Iedereen is welkom om mee te praten én mee te

bepalen hoe de Zandvoortse straten en pleinen nog

Weeën die werken

Het is de bedoeling datde deelnemers metveel goede

gaan. Tijdens de avond krijgt u uitleg waarom de aan-

pak is zoals ie nu is en een deskundige van buiten mag

zijn oordeel over Zandvoort geven.

In de aanloop naarde avond kunt u al uw ideeën

aandragen -zie mailadres hieronder. Maar het blijft

niet bij praten. Ook is iedereen van harte uitgenodigd

om foto's rond het onderwerp aan te leveren. Uw

foto's worden op de website gezet - in het speciale

Inter

Maak foto's. Mail ze naar5choon@zandvoort.nl.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Kerkplein 5, gevelwijziging, ingekomen 12 febru

- Haltestraat 47, plaatsen stalen hekwerk met lot

cooit. ingekomen 13 reb u;i :oo8 :oo8-02~Lv

-Zeestraat 42, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-

- Zeestraat 40 -40a. plaatsen van een kapconstructie e

renovatie, ingekomen 13 februari 2008, 2 008-027 Rv

- Boulevard Paulus Loot 79, uitbreiden woning, ingE

komen 14 februari 2008, 2008-028RV

- A.J.vd M 00 lenst raat 77, plaatsen balkonhek en dal

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijste II ing worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Artikel 25 WRO: vaststelling bestemmingsplan

"Bentveld"

Bij besluit van 29 januari 2008 heeft de raad van de

gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmings-

plan "Bentveld". Het bestemmingsplan is op bepaalde

onderdelen gewj: gd ten opzie "ie van het ontwerp.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbe-

sluit ligt met in gang van 22 februari 2008 voor de duur

van zes weken vooreen ieder ter inzage gedurende de

openingstijden bij de centrale balie van het raadhuis

van Zandvoort (ingang Swaluestraat 2) te Zandvoort

en In de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te

Zandvoort.

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende,

d ie aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is

geweest overeenkomstig het bepaalde in artikel 23

recht zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te

maken, kan gedurende de termijn van de ter inzage

ligging tegen het bestemmingsplan schriftelijk beden-

kingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord

Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn

bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bijvoormeid

college van Gedeputeerde Staten tegen de door de

raad bij de vaststelling van het plan daarin aange-

brachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-

Tevens bestaat er de mogelijkheid om ged u rende

voormelde termijn de bedenkingen mondeling bij Ge-

Je : ..te-e- rei e- ÏUUii van I-k : d -oll-.vil iü te dienen ''.'
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praktische redenen zou een dergelik verzoek uite-'l ik

worden gedaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik

wordt gemaakt kan hiervoor telefonisch contact wor-

den opgenomen met het secretariaat van de Afdeling

bereikbaar onder nummer 023-5144411

Kapvergunningen aangevraagd

men op 4 februari 2008, ivm overlast, wel herplant-

plicht

ingekomen op 6 februari 200B, ivm overlast, wel

herplantplicht

- Kamerllngh Onnesstraat, 2 populieren, aanvraag in-

gekomen op 8 februari 2008, ivm plaatsen hoofd riool,

wel herplantplicht

- Duindoornlaan 34, 9 esdoorns en 1 iep, aanvraag

ingekomen op 16 Januari 2008, Ivm renovatie, wel

herplantplicht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

bomen, verleend op 7 februari 2008

-Kochstraat 19 t/m 29, 5 coniferen, verleend op 7

februari2008

- Kostverlo ren straat 36, 2 dennen bomen, verleend op

7februari2tio8

- Lorentzstraat 531 t/m 609. 3 po pul Ie ren, verleend op

7februari2tio8

wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-

staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank

te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroep-

schrift heeft geen schorsende werking. Een schor-

sende werking wordt pas bereikt nadat de president

van ;:e 1 e ::
I

"1 1 Li a "
I-" eist 11 een vcar o pi ge vüüiz en in o

heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt

u een verzoek om voorlopige voorziening Indienen

bij de president van de rechtbank te Haarlem Een

dergelijk verzoekschrift d ent vergezeld te gaan van

een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen

griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Westerparkstrast iz pi rut se 11 lm: bouw en dakkapel,

verzonden 13 februari 2008, 2007-255RV

verzonden op 13 februari 2008 ipv 29 januari 2008,

2005-93S

- D01 psp ein 5. wi .zi-^en voo'^evel. verzonden 14 febru

-

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

|P^r21 Gemeente Zandvoort
l^Bji^LB Vervolg gemeentelijke publicatie week

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00, De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

van zes weken na bekend mak ing een gemotiveerd be- maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00

zwaarschrift Indienen. De datum van bekendmaking is 8.30-16.00 uur. -18.00 uur.

de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt Melding of klacht? Collegelid spreken?

uw bezwaarschrift met vermeld ing van "bezwaar" in Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op Een afspraak maken met een collegelid doet u via

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college de website het digitale formulier in óf stuur een brief het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 naarde klachtencoórdinator. waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

werking van het besluit waartegen het is gericht. In Openingstijden Centrale Balie

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige Maandag t/m woensdag: 0830-1600 uur Vragen over een bouwplan?

voorziening indienen bij devoorzieningenrechtervan Donderdag: 08.30 - 20.00 uur Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar- vooreen beperkt aantal zaken te 'echt paspoorten en

schrift. Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bi mensen

Eerste Runner's World Zandvoort Circuit Run wordt een groots evenement
Sinds een aantal weken staat de inschrijving ope

nt in Zandvoort: de Circuit Run. Tot op heden

hebben meer dan 6.000 personen ingeschi

verse onderdelen die op 30 maart zullen worden gehouder

Organisatoren Le Champignon en Rotaryclub Zandvoort zijl

dan ook zeer tevreden.

De s uccesfact ren van de

Egmondse Halve Marathon en

de D rn tot Dan loop zijn nu

verer igd in een nieuw loop-

ment inde spectaculai-

re orr geving va n Zandvoort,

hetC rcuit Park.c edulnen,het

stran den de zee De Runner's

World Zandvoort Circuit Run

bestaat uit een hoofd afstand

van i2km,een 5km damesloop

en een Grand Prix Marathon

Estafetteloop voor ploegen.

De 1

Nederlandse en

topatleten is ingebouwd.

Nederland-Belglë in de atle-

tiek moet oude tijden i

doen herleven. Een recreatie

trim 1 busi

het fun-kara

dstrljdloop is natie met het

scheidend om- speciaal parce

l.:ei

Brederodestraat e

Raadhuisplein zu

muziek optredens

verhoogde sfeer gaan z

De gemeente zou graa

dat ook niet deelnen

Zandvoortse inwoner

het feest gestalte ga;

ven. Hilly Jansen, namens de

gemeente: "Als iedereen langs

het parcours nou eens die dag

de vlag buiten hangt of bal-

moet zorg dragen dat de

Circuit Run binnen de kortste

keren tot een spraakmakend

evenement wordt omgeto-

Opzet is tevens vanaf de vrij-

nementente (laten) organise-

ren waarin Zandvoort zich als

we Iness-gemeente extra kan

profileren. Het erop nahouden

van een gezonde leven ïw^iê

met tal van faciliteiten op dat

gebied door middel van een

verblijf in Zandvoort zal een

belangrljkthema in dit sport-

kend worden.

' informatie en inschrijf-

RUNNERsfr
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Voetbal (zondag) VOETBAL (zaterdag) Klaverjassen

SV Zandvoort verder in de problemen

Het zondagteam van SV Zandvoort raakt steeds verder in de-

gradatiezorgen. De uitwedstrijd tegen De Brug ging met 3-1

verloren. Concurrent RCH verloor ook maar het verschil is, met

twee punten voor op de Heemstedenaren en drie op DSOV,

Zandvoort had in de eerste

twintig minuten weinig te

duchten van De Brug. Het spel

lelijk af

3 het middel eld e

rijpe

Eenrr

niet.

i Pat k Kopei

Ipunt maardicht bij e-

zijn kopkans, na een hoek-

se '"op.g ng tebor Ds Brug was

niet in staat de Zandvoorters

te verontrusten. Er was een

defensieve blunder voor no-

dig om de score te openen. De

Zandvoortse defensie stond

te kijken bij een afvallige bal

waarna doelman Sander van

der Wal kansloos werd gepas-

seerd. Ondanks deze tegen-

slagwerd Zandvoort iets ster-

ker en drong aan. Na een half

uur leverde dat de gelijkmaker

op. Faisel Kikkers brakdooren

werd onderuit gehaald. De

uitstekend leidende scheids-

rechter kende Zandvoort te-

in strafschop toe, die

rMai opp< onbei

I.Langlijkwerd ingesdiüien.

kon Zandvoort daar niet van

genisten want vijf minuten la-

tei s:ond het :-i Ook iui ie«n

vier Zandvoortse verdedigers

staande Haarlemmer de bal

In de tweede helft heeft

Zandvoort het wel gepro-

beerd, maar aanvallend kon

geen vuist gemaakt worden.

Kansen vielen niette noteren

maar ook De Brug wist niet

tot hoogstaand voetbal te ge-

raken. Opnieuw moest er een

blunder aan te pas komen voor

een doelpunt. De Zandvoortse

defensie weigerde de bal weg
te spelen en De Brug profiteer-

de, 3-1. In de nog resterende

twintig minuten viel er wei-

nig meer te genieten en kwam
het laatste fluitsignaal als een

verlossing. Komend weekend

is het zondagteam vrij.

Zaterdagvoetballers

door het oog van de naald

Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort ternauwernood

gelukt om het in degradatiegevaar verkerende Reiger Boys

van zich af te houden. Na een niet al te beste wedstrijd van de

kant van onze plaatsgenoten, trokken zij toch met 2-1 aan het

langste eind.

Mitchell Post op schot; SV Zandvoort verliest

Basketbal (heren)

Lions heren met grote moeite naar overwinning
De Zandvoortse basketbalheren zijn met de kleinst mogelijke

overwinning op het eerste team van Alkmaar Guardians de

spekkopers van het afgelopen weekend. Na een spannende

eindfase konden onze plaatsgenoten een 76-77 overwinning

op hun conduitestaat bijschrijven.

"Het ware

tegenstanders tot nu toe.

Geiukkig kon SanderVerboom

ondei

gaan één van zijn vrije wor-

Alkmaar met lege handen",

aldus woordvoerder Milan v.d.

Storm na een bewogen wed-

strijd Daarvoorwas het niet al

te best van de kampioenskan-

didaten. De normaal gespro-

ken hechte zoneverdediging

van Lions functioneerde niet

tegen de van afstand spat-

zuiver schietende gastheren.

Gelukkig voor de Zandvoorters

waren Jakko Simonse, Ivar

Ooms en Ron v.d Meij ook re-

sterkste delijk op schot en ging het de

eerste twee kwarten redelijk

gelijk op.

Na de 50-43 ruststand zette

Lions een andere verdediging

op. Veel druk werd er door

Robert ten Pierik en Verboom

op de beide Alkmaarseguards

gezet die nu niet meer zo snel

tot een afstandsschot konden

komen. Lions liep gaandeweg

weer in op de tegenstanders

en kwam door een 74-0 'streak'

zelfs aan de goede kant van de

scorete komen. Bij het ingaan

van het laatste kwart was de

Zandvoortse voorsprong ech-

ter weer geslonken tot 3 pun-

ten. Met minder dan één mi-

nuut op de speelklok kwamen
de gastheren weer langszij. De

volgende Lions-aanval ging

een Alkmaarse verdediger in

de fout met als gevolg twee

sb afwerpen voor Verboom, die

er één door de basket liet glij-

den. Alkmaar had hierna nog

tijd voor één aanval. De drie-

puntspoging (twee punten

waren genoeg geweest) miste

echter de ring waarna door de

rebound en het balbezit van

Evert Bol de overwinning niet

meer uit handen werd gege-

ven, 76-77.

Met nog 8 wedstrijden te gaan

staat Lions op de eerste plaats

met 4 punten voorsprong op

Racing Beverwijk. De eerstko-

mende wedstrijd isopi maart,

uit tegen het helemaal on-

dei'juv staande Sea Devils uit

Castricum.

Sport verbroedert!
www.sportinzandvoort.nl

I 5portraad Zandvc

zandvoort had een

opgenomen, althan

het. De bal kon slechts met
grote moeite in de ploeg

worden gehouden en verde-

digend kregen de gasten uit

Heerhugowaard veel te vee!

ruimte. Uit die ruimte kwam
dan ook het doelpunt van

Reiger Boys. Sven van Nes was,

de hele wedstrijd trouwens,

niet bij machte om tegenstan-

derThijsDraper aan banden te

leggen. De snelle rechterspits

liet hem ook in de 38e minuut

zijn h,e 1. Een

n Drs 'erd

1 'v'ndiel

dige p.

door Robin Zand

ter uitblinker ke

van Kampen geschoven, 0-1.

Ook hierna kregen de gasten

volop ruimte en legio kansen

maar was het telkenmale Van

Kampen die zijn ploeg voor

een grotere achterstand be-

hoedde.

Na rust, waarin Max Aardewerk

dooreen blessure in de kleedka-

merachter bleef, een wat meer

alert Zandvoort, dat in invaller

Rerny Driehuizen (terug van

weggeweest) een welkome
versterking kreeg. Nog wel een

beetje onwennig, deed hij veel

goed werk op het middenveld.

Ook invaller MauriceMoll mani-

festeerde zich weer en was on-

gelukkig toen een mooi schot

die tot twee keer toe een door-

gebroken speler het scoren

onthield. Reiger Boys begon al

aan een overwinning te denken

toen Zandvoort plotsklaps op

gelijke hoogte kwam. Uit een

onoverzichtelijke situatie na

een corner kon Sander Hittinger

zijn hoofd tegen de bal krijgen

die pardoes in het vijandige

doel verdween, 1-1 Amper vier

minuten later bracht Raymon

Hölzken Zandvoort zelfs op

voorsprong na een terecht ge-

geven penalty De resterende

tijd was voor de gasten te kort

om nog een keer tot scoren te

komen: Zandvoort kon dus ook

een slechte wedstrijd winnend

afsluiten.

Door de overwinning komt

de derde plaats op de rang-

lijst weer in zicht. Het sterke

Monnickendam wasthuis niet

bij machte om het laagstaande

ZOB van zich afte houden (1-1).

Dus als Zandvoort komende
zaterdag thuis de inhaalwed-

strijd tegen datzelfde ZOB
winnend kan afsluiten, staan

zij alleen op die derde plek. Een

gewaarschuwd mensteltvoor

ZSC'04 lijkt goed op weg te zijn naar de titel in de derde klas-

se. In de Tetterodehal moesten de Zandvoorters afgelopen

vrijdag uitkomen tegen het eerste team van Ceel Wit. Gemak-

kelijk ging het echter niet.

"We maakten defout datwij het diener bij ZSC'04. Bas Lel

spel met Geel Wit mee gingen maakte de andere treffer,

spelen. Daardoor liep het niet.

Dat het uiteindelijk 7-3 voor ons Zandvoort

isgeworden.hadvooralmetons- Op dezelfde dag e

zelfte maken,we konden beter", werd in de Korver

aldus coach Marcel Paap. Met futsalwedstrijd vai

maarliefst zes treffers van deze- tegen Goodnight

ven was Mitchell Post grootver- Vooraf had Stefan

:egd da: er een nederlaag aan

zatte komenen hij kreeg gelijk.

De gasten kwamen even achter

te staan, maar al snel werd het

verschil gemaakt. Zandvoort

kon ondanks bij vlagen goed

spel van Stein Stobbelaar,

Patrick Koper en ook Stefan

Smit wel wat terug doen, maar

door de vele kansen die gemist

zelfde tijd werden, was de eind uitslag 5-12

porthal de voor Goodnight. Daarbij kon-

Zandvoort den de Zandvoorters wel een

afgewerkt, goede nachtrust gebruiken na

imit al ge- afloop van deze wedstrijd.

Basketbal (dames)

Rentree Sabine Dijkstra inspireert Lions

Zestien maanden met een zware blessure uit de roulatie en dan

de eerste de beste kans, nadat ze in de twee periode was in-

gebracht, omzetten in twee punten. Het illustreerde de rentree

van Sabine Dijkstra in de thuiswedstrijd van het Lions dames-

team zaterdagavond tegen het Amsterdamse BC Schrobbelaar.

De basketbalsters van

coach Johan Beerepoot

zetten met een ruime

n 47-27

i de for-

Beerepoot

laatste

Beerepoot had zaterdag- forr

irdei

iliteit

in Martine Loos (21

punten), Joni Mills

(14) en Sabine Dijkstra

(70) detopscorers had,

ndikverdiende

s. De Zandvoortse kwart hun visitekaartje af ó<

Handbal (dames)

Wederom verlies ZSC-dames
Het eerste dames handbalteam van ZSC is er afgelopen zon-

dag niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen het geroutineer-

de Legmeervogels 2 in een overwinning om te zetten. In de

slotfase van de wedstrijd sloegen de dames uit Uithoorn een

gat van vijf punten, dat na het eindsignaal was gereduceerd

tot een 14-17 nederlaag.

Het team van de

van dit seizoen 1

de zwaar geblesseerde Romena

Daniels en de gestopte Debbie

Tibboel. Daardoor was de aan-

valskracht gereduceerd. Toch

vistZSCvt

n het eind Legmeervogels in de verdediging

'trekkende te dringen en een 5-2 voorsprong

ner, miste te nemen. Deze marge van drie

doelpunten was echter bij de

rust terug gebracht tot één (7-6).

Na de doelwisseling kwam ZSC

via 8-8 en 9-11 terug tot 11-11. Een

'Barhangers'klaverjaskampioen

van Zandvoort

Afgelopen vrijdagavond was hotel Faber het domein van de

Zandvoortse klaverjassers. Voor de 16e keer in successie orga-

niseerden de vaste bespelers van het hotel, De Zwarte Bende,

het Klaverjaskam pi o en schap van Zandvoort

de hoofdstedelijke formatie na

tien minuten op een 12-2 ach-

terstand te stand te zetten.

Ook in het tweede kwart bleef

haafd. Naarmate de derde pe-

riode vorderde kwam
Lions nog beter

Maar liefst 120 deelnemers

stonden om 20.00 uur te po-

pelen om zich op deze volks-

sport te storten. Er bleek zelfs

een team uit Heerhugowaard

aanwezig te zijn. Orgamsato-

en voorzitter van De Zwarte

Bende, Carel Hölzken, zei gek-

scherend maar daarna ook se-

rieus: "Logisch, dat is het team

van mijn dochter. Maar alle

gekheid op een stokje, ieder

jaar weer is het dringen ge-

blazen om mee te mogen doen.

We hebben dan ook geen enkel

probleem om de 30 tafels vol te

krijgen. Als er een team niet op

komt dagen of niet compleet is,

hebben ze pech en zijn ze het

nieti elkom.ten;

ze op tijd hebben afgebeld."

Na drie speelronden werd

het team van De Barhangers

(Herman v.d. Klauw, Jan Terol,

Gerard Koper, Ab Bol en Niels

Paardenkooper) uiteindelijk

eerste met 25.054 punten, De

Ploegjeswerd tweede (23.691)

en ZSC 1 derde (23,642).

ral in de eerste helft twijfelachtige strafworp e

discutabele twee minuten tijd-

straf gaf Legmeervogels de ge-

legenheid een 11-16 voorsprong

te nemen, die in de slotfase nog

wel kon worden teruggebracht

naar 14-17 maar verder kwam
ZSC ondanks een voorbeeldige

Lucia v.d. Drift en Daphlne van

Rhee scoorden vier keer, terwijl

Suzanne Zwemmer en Naomi

Kaspers twee keer doel trof-

fen. Laura Koning en Anieck de

Buijzer maakten het ZSC totaal

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kannen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Acco j nta ntska ntoo r H u p pe schoten

MusicM asters

Netex po Internet BV

Administratiekantoor K.Wi

Auto Strijder

Bertram& Brood

BloemsierkunstJef& Henk

Café Oomstee

Chin Chin

Bluijs

OrganisatieburoMikki

P.vanKleeff

Parfumerie Moerenburg

Printing People

Sailfish Reclame

Slagerij Marcel Horneman

Circus Zandvoort Take Five

CNG Groep Van Aacken Glaszettersbedrijf

Danzee Van derValk & Swart Notarissen

Dorsman Assurantiën Van SchaikOmaco. makelaar

FairyGolf BV. V.o.f Cocarde

Greeven, Makelaardij o.g.

Vrljehijizenmarkt.nl

VVVZuid-Kennemerland

Huisartsenpraktijk Noord B.

IJzerhandel Zantvoort

B"B€ ° Wapen van Zandvoort

Willemse Elektrotechniek

Multi Rent Autoverhuurbed

V
„.,„ Zandvoort Optiek

J



Van Stol bergweg 13
Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van

Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin

(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe

woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat in

een rustige, kindvriendelijke omgeving.

Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

worden geplaatst op de 1' verdieping (april 2008)

Strak stuukwerk

Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het (^ëo°)

Kostv eMoren park «m**»
Woon oppervlakte ca. 145 nf, perceeloppervlak 443 m'

Vraagprijs € 575.000,--

TjerkHiddesstraat4/5
In recent gerenoveerd gebouw aan de boulevard van

Zandvoort, ligt dit 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement

is op de 3
e
verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige

woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken

en een garage in de onderbouw.

• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Boodschappenlift, inpandige berging

Woonoppervlakteca. 85 m' Qeop

Vraagprijsappartement € 249.000,--

Vraag prijs garage € 30.000,--

Jac.van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel

aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek

van de T verdieping is prachtig gelegen en heefteen ruime

lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig

balkon ophet zuidwesten. De binnenzijde van de woning

dient gemoderniseerd te worden.

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Op loopafstand van het centrum en station Q60p
Woonoppervlakteca. 90m ]

(ind hcibalfcon) •'«-.«

Vraagprijs € 299.000, -

Trompstraat 13/1

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)

op de hoek van de V verdieping met zonnig balkon op het

zuidwesten en nog geen 50 meter van het strand gelegen. Dit

complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en alle

voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing

• Berging op de begane grond

• Boodschappenlift

Woonoppervlakte ca. 75 m1

Vraagprijsappartement € 219.000,--

Vraag prijs garage € 30.000,--
&>

Meester Troelstrastraat 24
Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen

hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonka-

mer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers

en zonnige tuin. In 5 minuten bent u al in het centrum of op

het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik.

Heerlijk wonen tussen duin en zeel

• In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid

• Verwarmde garage

• Zonwering voorzijde woning

• Woonoppervlakte ca. 140 m^, perceeloppervlak 343 m ]

(36C£>

Vraagprijs € 450.000,- *>wï£r

Koninginneweg 9
rd

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping

aan de rand van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt

over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe

Rietveld badkamer.

Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design

handgrepen

Grotendeelsv.v. dubbele beglazing

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

Woonoppervlakte ca. 97 m 1

Vraagprijs € 249,000,-
&>
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Actueel Cultuur Heden & Verleden Sport
PllVoorstelling"DeWurf" P15 Muziektent P22Tafelt

sg>BnooD

Schwarzkornioogr€ 1.25

lOwitte bollen€ 1.95

Nieuw in ons
assortiment

div. soorten koek:
o.a. zandjes, kokos,

romea, enz

Div. soorten

boterkoek:

o.a. gember, kokos
gevuld en ongevuld

Nieuwe soorten

gebak:
chipolata, rhum,
advocaat, baton,

truffel, hazelnoot en
caramel

Vanaf nu elke week
een weekend taartje:

deze week
Batontaartje € 7.95

"2/

Huurdersvereniging zag problemen EMM al aankomen

De Mannetjes

Wielerronde stopt?

'Die ambtenaren bij

de gemeente kunnen wel

wat doping gebruiken'

Vorige week maakte de Zand-

voortse woningbouwvereni-

ging EMM bekend dat zij op

zoek is naar een fusiepartner.

Het resultaat van een onder-

zoek heeft geleid tot een ver-

beterproces voor dienstverle-

ning en bewonersparticipatie.

Daarnaast is op dit moment

een grootschalig onderhoudsprogr;

vele miljoenen kost, in uitvoering om de achter

standen in te halen. Maarten Dijkstra, voorzit

ter van de Zandvoortse Verenging van Huurd

(ZVH), zag al in januari de problemen waar

EMM mee worstelt aankomen.

Dijkstra: "Het was net

donderslag bij heldere h

Wij overleggen regelr

met de EMM en kunne

tussen de regels door

het

toch wel. De laatste jaren is er

veel benodigde expertise van

buitenaf ingehuurd en dat

kost bakken met geld. leder

project kreeg een eigen ad

interim manager. Verder is de

woningvoorraad van de vereni-

finf ?.\ wat ouder waardoor er

meer onderhoud nodig is. dat

kost ook veel. Omdat ze echter

ouder zijn. kan EMM niet ge-

noeg krediet krijgen."Volgens

Dijkstra stond de EMM met
de rug tegen de muur en had

ze in zijn ogen keuze uit twee

opties. Of ze gingen onder cu-

ratele van het Ministerie van

Volkshuisvesting, of ze zoeken

een fusiepartner. De directie

heeft, met goedkeuringvan de

Raad van Toezichthouders, voor

die laatste optie gekozen.

vervolg op pagina 3

Wielerronde en Solexrace aan zijden draad

Zonneglazen geslepen
op uw eigen sterkte

incl. montuur
vanaf € 89,-

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Als er niet snel iets verandert,

hebben de wielerronde en de

Solexrace vorig jaar alweer

voor het laatst op de evene-

mentenagenda gestaan. Om
een drietal redenen zullen

Arlan Berg en Mark Rasch dit

jaar de organisatie niet ter

hand nemen.

vervolg op pagina 3

Nog een weekje wachten en dan:

Zandvoort Schoon?!

Wat kunnen we van u verwachten?

Meer erover in de gemeente-advertentie.

De gemeenteraad vergadert op
dinsdag 4 maart.

De complete agenda vindt u in de gemeente-
advertentie.

Gemeente Zandvoort

0
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Familieberichten

Lieve Opa Evert

Heel veel verdric-t lid; ik nu djt jij er niet racer bent

Wc zijn twee mti.ir.ji:. go'.v :;:m v,in;if dat ik geboren ben

Ik ben blij dat ik tcgrnovc-r ie y.ax. toen jij heenging

Nu heb jij het gebaald,

je bent aan lier vliegen en houdt mij in de gaten.

Binnen in mi in hart Mi ir' je V"f'r altijd inj mij.

Je klein

"Met liefde donk ik aan jullie

Ik vind het wel zat zo!

De groeten!"

Geen kanker meer.

Wij gaas u missen.

Alleen in gedachten hent u altijd bij ons

Mol e™ lach en een traan.

Vergeten doen wij u. niet.

Dick Willem Spaans
weduwnaar van Cis Pennings

2 augustus 1932 26 februari 2008

Dirk, Rob, Martin, Ingrid, Carla.

Correspondentieadres: M. Spaans,

FlemingslraaL178,204IVN Zandvoort.

Er is gelegenheid tot ii^eheid nemen en condo-

leren op zondag 2 maart van 14.00 tot 14.30 uur
in Uit vaartzonreentrum Zandvoort aan de

Tol leliestraat te Zandvoort,

De crematieploehl iülioid /.ui plaatsvinden op

maandag 3 maart om 11.15 uur in crematorium

WesUHi'vekl, Duin en Kruidbo rgerwög 2-6 te

DriehuisiVelsen).

Aansluitend is er gelegen lic i tl tot condoleren in

de ontvangkamer van het crematorium.

Dk'k iiiold vun tiidc ro/.on on unie Minorieten.

Begin vandaag met het

verbeteren van uw gezondheid

Taoïstische Tai Chi™
interne kunsten en methoden

De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland

nodigt u uit voor een vrijblijvende introductieles

bij de start van een nieuwe beginnersklas in

Zandvoort
Jeugdhuis Prot.Kerk, Kerkplein/Poststraat

donderdag 6 maart 9.30-11.30 uur

Vooraf aanmelden is niet nodig. Daarna

wekelijks les op genoemde tijd en locatie.

Burgerlijke stand

16 FEBRUARI - 22 FEBRUARI 2008

Geboren :

Michelle, dochtervan: Bluijs.Marcus PetrusJohanm

Martinus en: Keppers, Nancy

Guusje. dochter van: Pagie, Sander en: Ackermar

Wlllemijn.

MiloValentijn.zoc

Daalhuizen, Blanc

Ondertrouwd:

Visser, Albert Bei

n van: Lunstroo, Wouter Rudolf ei

aCatharlnaBettina,

did Gsi

Gehuwd:
Koper, Peteren: Loos, Tamara.

Overleden:

Lamens geb. Platje, Agatha, oud 73 ja;

Kerkdiensten

ZONDAG 2 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www. kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp

Protestantse gem. berderuiout, Leeuwerikenlaon 7

www.Adventskerk.com

10.00 uurds. MA. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uurdhr.J.Wesseling

Nelaxpo Internet is een gespecialiseerde regionale

internetprovider met sterke roots in Zandunort Vele

Zandvooriers kozen al voor ome persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

•Gratis professionele installatie

•Gratis modem
t% Netexpo

* Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier

Bel & Bestel 023 -531 88 74

WATERSTAN DEN^^y

"*T«t" wwm .-

->;'"'

wate
G

R ,'"/™ Üater

Do 28 03.14 07.45 15.46 20 05

Vh 29 03.44 08.30 16.25 20 55

Za 1 04.45 09.46 17.14 22 15

Zo 2 05.45 11.15 18.24

Ma 3 00.17 06.54 12.56 19.44

Dl 4 01.36 08. 35 13.46 21.35

Wc 5 02.16 09.45 14.25 22.24

Do 6 02. 50 10.45 14.59 23.30

Vervolg EMM Vervolq Wielerronde w _
I Column

fSAILFISH RECLAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^

RTV N-H
RADIO + TV NOORD-HOLLAND

BTV-NH Ie de publieke regionale omroep voor de provlndi

Noord Holland. Radio Noord-Holland Is bovendien de officleli

of FM 93.3 (kabel]. Zie voor programmering: www.rtvnh.n

1 Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donde

huls-aan-huls bezorgd n heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg39-1
2042 GE Zandvoort

Tel & Fax 023 -5733 752
Email: redactleS)

Joop van Nes
Tel. 06-144 826 85

Openingstijden kantoor:

Vormgeving:

IR Design Zandvoort

Maandagen dinsdag wwwirdeslgnzandvoort.nl

Overigedagenopafspraa k Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie:

Lettyvan den

B rand -Kinderdijk

Tei.06-43420.783

Email: lettj»

advertenties®

Ca strlcummerwerf 23-37

19.01RW
Castricum

Verspreiding:

ZVO Verspreiden

Bladmanager:

06-1139 1478

Tel. 06 -460 460 26

Email gillis®

Uitgever:

Zandvoort Press B.V.

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9 .250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

pszzzzz

"Veel Zandvoorters zullen nu

denken: en wat dan met al dat

geld dat wij al jaren aan huur

betalen. Waar is dat dan ge-

bleven? Maar om zo een club

goed te laten functioneren, is

veel geld nodig dat geïnves-

teerd moet worden", aldus

de voorzitter van 490 EMM-
huurders en circa 20 particu-

liere huurders.

EMM gaat dus nu opzoek naar

een fusiepartner waardoor de

investeringen die nodig zijn

om de woningen van EMM
te laten aansluiten op de toe-

komstige vraag. Dijkstra: "Dat

zijn behoorlijke bedragen maar

wij zullen wel de vinger aan de

pols houden. Ook hebben wij

al Jaren bepaalde afspraken

met de EMM over bijvoor-

beeld het sociaal statuut, de

algemene huurvoorwaarden

en de participatie. Die afspra-

ken verwachten wij ook na een

eventuele fusie boven tafel te

houden. Verder hebben twee

van onze leden zitting in de be-

gaat overeen nieuwe partner.

Daar zitten ook twee perso-

neelsleden, twee ledenvan het

management, twee ledenvan

de ledenraad en twee leden

van de Raad van commissaris-

sen in. Het moet dus een vol-

ledig Transparante zoektocht

worden." Dijkstra verwacht dat

de EMM in Zandvoort zal blij-

ven voortbestaan. Misschien

een aanspreekpunt moet er in

onze gemeente altijd blijven.

ZVH is een belangenvereniging

voor huurders in Zandvoort en

Bentveld en vertegenwoor-

digd een breed gebied van

de belangen van zijn leden.

Verder is het een sterke ge-

sprekspartner in het wettelijk

verhuurder. Inde huidige vorm

bestaat de ZVH vanaf 1999 en

is voortgekomen uit de bewo-

nerscommissie Keesomstraat.

Meer informatie over de ZVH
kunt u krijgen op ledere dins-

dagavond tussen ig.00 uuren

21.00 uurvlatel: 023-5731618.

I
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Allereerst voeren de beide on-

dernemers aan dat het hun te-

veel tijd kost om het een en an-

der rond te krijgen. Ze hebben

beide een druk bedrijf waar

zij hun volle aandacht aan

moeten geven. Ten tweede, en

dat steekt de heren beetje, Is

het gemeentelijk apparaat.

Afspraken zouden niet zijn

nagekomen en onderdelen van

reeds verleende vergunningen

zouden onderhands aan an-

deren zijn gegund. Zo stond in

dat z

origja,

ntal tapLïuniïiï

op hun 'feestterrein' mochten

plaatsen. Op een kaart hadden

waar ze die wilden neerzetten.

Toen echter puntje bij j^alte

kwam, had de gemeente aan

bepaalde horecaondernemers

vergunning verleend om op die

punten hun eigen tappunten

in te richten. Hierdoor liepen

Berg en Rasch een behoorlijk

bedrag aan sponsorgeld mis

en moesten zij wel opdraaien

voor de kosten die gemaakt

werden om de achtergelaten

rotzooi op te laten ruimen Ook

is er na beide edities nog steeds

niet geëvalueerd. Afspraak zou

zijn dat er na ieder evenement

samen met de gemeente zou

worden bekeken wat er goed

1 waar nog aan-

moeten worden

besteed. Tot op heden wachten

zij nog steeds op het eerste

gesprek, terwijl het was toe-

gezegd tijdens de bespreking

over de evenementenkalen-

der 2008 in november vorig

jaar, waar burgemeester Niek

Meijer bij was.

Geld

Ten derde is er, zoals altijd

in Zandvoort, een chronisch

er nog steeds sponsors die

hun afspraken niet nakomen.

Berg, enigszins verbitterd:

"Vier sponsors moeten hun

nog afdragen. Ze hebben wel

goed geboerd tijdens de beide

evenementen maar afkomen,

ho maar. Dat geld was nodig

om de begroting kloppend te

krijgen want wij worden er

echt niet beter van. Nu kost

het ons niet alleen de tijd

maar ook worden wefmanci-

Berg geeft aan nog in bespre-

king te zijn met eventuele ge-

goki geien die het stokje over

willen nemen, maar ziet het

eigenlijk niet zitten. Hij wil ze

wel alle medewerking geven

en zaken als draaiboeken en

contacten overhandigen. Laten

hopen dat het zal werken,

andei

rep geholpen

opvang De Boomhut

pluspunt v- e

._
"" KMMHU

L„n«i-"J" Openingstijden van 07.30 -
I B.3]

WIJ ZIJN OPZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Stokpaardje

We hebben allemaal wel

een stokpaardje. Dingen

waar je veel over denkt.

Of Iets wat indruk op Je

maakt. Mijn stokpaardje

is: schone straten, pleinen,

plantsoenen of stranden.

Amerika beviel me ook zo

goed omdat het er schoon

is. Tientallen foto's heb ik

van mannen/ vrouwen die

ijverig aan het vegen zijn.

Ze staan allemaal in mijn

fotoboek. Tja, ik ben nog

van de generatie foto's in-

plakken! Is het in Nederland

Of is het tegenwoordig

de lamlendigheid van ons

volk om rotzooi in een bak

te gooien? Mateloos erger

tendoosje op straat. Eén

meter verder staat er een

afvalbak! Hoe bedoel je

Nederland schoon!

"Bij ons in Amerika word je

streng bekeurd als je afval

op straat gooit", vertelt een

vriendin die regelmatig inde

VS komt. "Er zijn ook wijken

waar men een straat adop-

teert. Buren houden dan

hun eigen woongedeelte

schoon en zorgen dat het in

de buurt netjes blijft. Sociale

controle doet het heel

goed." Ik denk niet dat het

in Nederland zal werken. 'We

betalen toch belasting', hoor

ik mompelen. 'Dan moeten

ze ook onze rotzooi maar

opruimen'. Heel blij ben Ik

altijd met de schoolacties.

Waarbij kinderen langs het

strand lopen om zwerfvuil

te verzamelen. En het Is nog

gezond ook. Kunnen we mis-

schien, naast de Partij voor

de Dieren, ook een Partij

Schonere Straten oprichten?

Het lijkt me een goed plan. Ik

'orde

Verander de wereld, begin

bij jezelf: begin bij de kin-

deren bijvoorbeeld. Als je er

jong mee begint heeft het

vast effect als ze pubers zijn.

0.k„ o.k„ deze schone co-

lumn wordt nu afgesloten.

Mijn stokpaardje is bekend,

ik zal er (voorlopig) niet

£fenÉ£ -Brugman

J
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The Best

live Band
om Ierland

Oc&crOcgDijDdJ

/ s~k^ Donderdag

Qf&mkWlé 28 Feb. Va 20.00 uur

Live Unpluged
Acoustic

I HALTESTRAAT 21 ZANDVOORT Groovy Concert

SaTMBar

Zaterdag 01 Maart
"<-

. Va 23.00 uur
1 Live Grand Concert

=§ $ Dance classics afterparty

till 05.00 uur

Haltestraat 58
Zandvoort

Week 09 • 2008

Maart

2 Final 4: Autoraces In DWE5, Circuit

7-8 DeWurf:Jubileumuitvoerlng

'Rijkevissers.arme mensen'. De Kri

aanvang 20.00 uur, entree €7
8-15 Kinderkunstlijn: centrum

15 CDABridge-drive:

Gemeenschapshuis, aanvang 10.3c

15 Dansavond: Vrij dansen bij

Dansschool Rob Dofderman.

Pluspunt, aanvang 20.00 uur,

entree €5
16 Classic Concert: Protestantse Kerk

16 Vlooienmarkt: Korver Sporthal

19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteiten

bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

Wij vragen voor het Restaurant van

de Kennemer Golf& Country Club

een zelfstandig werkend Kok &
medewerker/ster bediening om de

kwaliteit en het niveau van dit top

restaurant te verzorgen en waai'

mogelijk te verbeteren.

Voor inlichtingen of een afspraak:

Fairy GolfBV - B. Duivenvoorden &
H.A. van Houten Tel. Nr. 023-5713189

Schoonmaakbedrijf

Broos B.V.

zoekt

2 full-time
schoonmakers/sters

voor project in Zandvoort

Info: 023-533 66 68

Peuterspeelzaal Dribbel

10jaar

Een mijlpaal die ik heb bereikt

dankzij jullie geweldig inzet en betrokkenheid!

Bedankt....

Yvonne, Inge, Esther, Daniëlle, Kadka, Carol, Elly, Monique, Monika,

Claudine, Desiree, Christa, Belinda, Hellen, Diny, Britta, Marieke, Lienke,

Marga, Deborah, Fatricia, Nienke en Yve.

vleesspecialist - traitei

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen

Die in een gezellig team willen werken.

Full time ofpart time

Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden

een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M.H elefoon 023-5~l«Uh7

lortse Courant 28 FEBRUARI 2008

Man van de Ven bij Moerenburg

De bekende Nederlandse visagist Mari van de Ven zal sa-

men met de coming interieurontwerper Hubert van Keulen

een sessie verzorgen bij Parfumerie Moerenburg in de Hal-

testraat. Als één van de zes geselecteerde PourVous Madame

zaken in Nederland, zal Moerenburg de twee specialisten

ontvangen.

Exclusief voor de lezeressen kneepjes \

van de Zandvoortse Courant ontwerp \

twee heeft hij v

i het Interieur-

i geleerd. Ook
I medewerking

plaatsen gereserveerd

om door Van de Ven te worden

'gerestyled'. Dat zal gebeuren

op vrijdag 14 maart aanstaan-

de. Ook zal tijdens deze ses-

sie Hubert van Keulen, aan

de hand van meegebrachte

foto's of plattegronden, de

endaanTv-progra

als: In Holland staat ec

Eigen huis en tuin en

forsale.

inpakken.

Beide heren hebben zo lang-

Nederland verdiend. Van de

Ven was onder andere deel-

nemer aan het bekende TV-

progrï

vele bekende Nederland

en buitenlanders als: Marco

Borsato, Daphne Deckers, Ilse

de Lange, Trijntje Oosterhuis

en prinses Stephanie van

Monaco

Ontwerper Van Keulen heeft

met Jan des Bouvrie samen-

gewerkt en daar de fijne

Door middel van het invullen

van onderstaande bon kunt

één van de beide onderdelen

van de komende sessie bij

Parfumerie Moerenburg. De

ingevulde bon kunt u afge-

ven bij Moerenburg aan de

Haltestraat 1, verder zijn er

geen verplichtingen zoals bij-

voorbeeld het kopen van een

artikel bij de parfumerie. U

stylist' van kunt tot zondag 9 maart 16.00

nstaande de bon inle-

ulen

vervolgens door middel van l<

ting bekend worden gemaak

U kunt deze loting vanaf 17.0

Maak kans op een

make-over door

Mari van de Ven
op 14 maart bij:

,
y^foerenbun

InTde"
derstaande bon

vinkei

uiterlijk 9 maart 1 .00 uur

leven: Ia

rs worden 1 ma
mt de uilslag in c

art gebeld 4

Met OOG en OOR
P*||pDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Zandvoort schoon

en netjes

Wat zouden we zijn zonder

De Krocht en zonder het

Gemeenschapshuis, want
bijna alle activiteiten vinden

daar plaats. Zo ook de bijeen-

komst die de gemeente op

initiatief van de werkgroep

Projecten & Thema's op don-

derdag 6 maart in gebouw
De Krocht met bewoners,

ondernemers en deskundi-

gen organiseert. Het thema
is 'Zandvoort schoon en

netjes'. Vanaf 19.30 uur is

iedereen van harte welkom
om te praten over wat goed

gaat en wat beter zou kun-

nen. Tevens krijgt u uitleg

hij nu is en een deskundige

van buiten mag zijn oordeel

over Zandvoort geven. Dit is

dé kans om mee te denken,

dus meldt u aan opschoont

zandvoort.nl.

Eigenlijk begint schoon en

netjes bij jezelf Daarom moet

de gemeente zeer alert zijn

op zaken die door een onver-

laat vaak in een dronken bui

gesloopt worden. Zo zijn de

laatste tijd de nieuwe recla-

meborden slachtoffergewor-

den van de sloopwoede. Dit

bord op de foto is direct bij

binnenkomst van Zandvoort

te zien en is natuurlijk geen

echt visitekaartje voor een

schoon en netjes Zandvoort.

zullen frequenter in de gaten

gehouden moeten worden.

Want een goed voorbeeld doet

Kinder Kunstlijn

De eerste kinderkunstlijn die

op 7 maart geopend wordt,

gaat een groot succes worden!

In totaal zijn 163 kinderen van

groep 8 van alle basisscholen

en de brugklas van het Wlm
Gertenbach college al maan-

den creatief bezig geweest,

onderdeskundige leiding van

de bekende Zandvoortse kun-

stenaars Marianne Rebel en

Hllly Jansen. De twee dames
zijn tevens de bedenkers van

het concept. De kinderkunst-

werken zijn zowel in abstrac-

te als figuratieve vorm met

acrylverf en mozaïeksteen-

t;e; uitgevoerd. De route van

de expositie loopt vanaf het

Zandvoorts museum naar de

Haltestraat, de Kerkstraat en

de Grote Krocht. De kunst-

werken komen op

de etalages van 50

het winkelgebied

een artistieke uit-

straling.

Eind in zicht

Veranderingen

De heerlijke zonnige periode

en de opgebouwde stand pa-

zaam maarzeker het seizoen

in Zandvoort gaat beginnen.

Het betekent ook dat per

1 maart op de boulevards

geen gratis parkeren meer is.

Dat zal voor menig bezoeker

weer even wennen zijn. Of

de TukTuk's dit seizoen in

Zandvoort aanwezig zijn, is

nog onbekend. Wél is bekend

dat de avondtijden van bus-

lijn 81 in de zomerperiode

een halfuursdienst tussen

Zandvoort/Bloemendaal en

Haarlem station. De laatste

rit vertrekt om 0.22 uur

Zandvoort naar Haarlem.

Herplaatsing

Het is

bijten en dan is de

verkeersopstopping

bij de Van Lennepweg voor-

bij. Omdat de aannemer op 11

maart start met het verwijde-

ren <jan de oude asfaltdeklaag

zal van dinsdag 11 maart tot

en met donderdag 13 maart

de Van tennepweg tussen

de rotonde en de spoorweg-

overgang bij de Sophiaweg

gesloten zijn. De aannemer
probeert de werkzaamheden

zo snel mogelijk uit te voeren

zodat de overlast zoveel mo-

gelijk beperkt blijft. Voor het

doorgaande verkeer is een

omleidingroute aangelegd.

De bekende maïsgele borden

'N'i 'D' r irkeie

en aan het begin en einde

staan extra tekstborden ter

ondersteuning. Gemeente en

Zonder poespas is verle-

den week donderdag het

gedenkmonument op het

Stationsplein herplaatst. De

biels die in juni 1981 is ge-

plaatst ter herdenking van

100 jaar spoorlijn Haarlem-

Zandvoort, is nu vervangen

tuursteen. Alleen de oude

stalen plaquette herinnert

nog aan Ir. Kuinders die deze

spoorlijnverbind ing tot stand

heeft gebracht. Op zich is er

niets op het monument aan

te merken maar persoonlijk

vraag Ik me af of er niet Iets

meer toegevoegd had kun-

nen worden. Het is nu eer

koude bedoening die vooi

de passant geen historische

waarde heeft.
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music <J> STORE

Alleen op vrijdag 29 februari

heeft de Music Store de volgende
spetterende aanbiedingen:

Nintendo Wii spel

Mario & Sonic op de
Olympische Spelen

van € 59,99 voor € 44,99

DVD film Alles is liefde

van € 14,99 voor € 1 1,99

CD van Racoon
Before you leave

van € 14,99 voor€ 11,99

op=op

Strandpaviljoen

Thalassa 18

Welkom
aan boord!

a.s. Weekend is onze

kombuis geopend!

Voor reserveren: 023-5715660

Het is feest tralala

Peuterspeelzaal Dribbel, gehuisvest in de Oranje Nassau- t

school, bestaat op i maart 10 jaar. Hoofdleidster en eigenaar

Marja Spierieus nam in 1998 de speelzaal van haar moeder

Lienke Brugman over. Toen werd na 35 jaar de fakkel van peu-

terklas Oranje Nassau overgedragen en werd peuterspeelzaal

Dribbel geboren.

In eerste Instantie was het

niet de bedoeling van Marja

Spierieus om een peuterspeel-

zaal zelfstandig te gaan leiden.

Als secretaresse bij Sony Music

had ze het prima naar haar zin

maar met de komst van haar

zoon Wesley besloot ze het

roer om te gooien. De gele-

genheid deed zich voor dat

ze de oudste peuterspeelzaal

van Zandvoort kon overnemen

en nu na 10 jaar heeft zegeen

spijt van haar beslissing.

Dribbel

el gehuisvest is in een

school ligt de nadruk

p school. Vanaf 2 jaar en

nden tot 4 jaar zijn peu-

Ike ochtend bij Dribbel

twee maal per

k gezellig te komen spe-

'elkoi

len. De speelzaal heeft een

eigen peuterplein dat heerlijk

beschut in een stukje duin ligt.

Marja werkt met een vaste

groep vrijwillige hulpmoeders.

"Mede door hun inzet kan ik de

speeizaal draaiende houden.

Met extra subsidie van de ge-

meente en met hulp van de

vrijwilligers vind ik het wer-

ken met peuters nog steeds

erg leuk en geeft het me veel

voldoening", zegt Marja.

Structuur

Samen met de vrijwilligers

heeft Marja drie maanden
terug, op uitnodiging van

Jeugd-gezondheidszorg
Kennemerland, een eenma-
lige training 'deskundigheids-

bevordering' bijgewoond, wat

zeer leerzaam was. "Want in

die 10 jaar zijn de kinderen het

meest veranderd", vindt Marja.

"Ze zijn mondiger, hebben een

ker. Het is heel belangrijk om
structuur te bieden zodat, ook

al zijn ze nog zo klein, de peu-

ters weten dat niet alles van-

Zrt li

r

L- |.j ekend is. Spelenderwijs

ken, niet slaan en het

speelgoed delen. Ook

per schooljaar een

tien-minuten-avond

waar alles met be-

trekking tot hun peu-

ter bespreekbaar is."

Feest

Het ïojange besten

wil Marja niet zomaar

ongemerkt voorbij

laten gaan. Van de

'9' gezellige feestweek

met als afsluiting een

doe/pleinfeest waarbij oud-

leerlingen wordne gevraagd

om deze week te helpen bij

alle activiteiten. "Het leuke

is dat mijn allereerste groep

peuters verleden jaar is uitge-

stroomd naar het voortgezet

onderwijs. Dat was voor mij

een bijzondere ervaring want

ik was toch hun eerste juf!

Het is heerlijk om met de kin-

deren te werken, mede dankzij

de goede samenwerking met

de hulpmoeders en de Oranje

Nassauschool. Het record (35

jaar) van mijn moeder haal ik

niet, maar zolang ik nog steeds

de liefde en gezelligheid van

de kinderen ontvang, ga ik

beslist nog jaren door", knikt

Marja Spierieus bevestigend.

V001

peuterspeelzaal Dribbel kunt

u bellen naar Marja Spierieus,

tel. 5731111 of 06-22874761

Dansen bij Rob Polderman
Dansschool Rob Dolderman is sinds september 2006 geves-

tigd in Zandvoort Noord. Menig Zandvoorter heeft al kunnen

s expertise op dansgebied, waarbij1 Ooider

ieren (12-

8.45 uur

5sen.Dejon-

j starten om

gezelligheid altijd hoog in het vaandel staat. Binnenkort start
|essf

elke grc

Dat blijkt wel uit de grote inte-

Rob Doldei

ten danse

Latin en Salsa komen bij Rob's

danslessen aan bod. Op don-

derdagavond 12 maart start in

het Pluspunt gebouw aan de

Flemingstraat 55 een nieuwe

lantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven kan bij de balie van

Pluspunt, per email via leraar@

dan5sch0olrobdQlderman.nl

of telefonisch op 5740330 of

06-21590520.

Seniorenbeurs matig bezocht

De afgelopen zaterdag voor het eerst georganiseerde Senio-

renbeurs in de Kor ver Sporthal, heeft in totaal niet meer dan

een kleine honderd belangstellenden getrokken. Ook van de

zijde van eventuele standhouders werd er niet overdreven veel

gereageerd. Slechts een zestal kraampjes werden ingericht.

De beurs gaf informatie aan 55+'ers over lichaamsbeweging,

beter voedsel en een andere leefstijl.

anhet

md in

: sportwethouder Gert

Toonen de beurs waarna Duco

Bauwens, presentator'

tv-programma 'Neder

beweging'.een aantal oefenin-

gen met belangstellende seni-

oren deed. Ook was er een de-

monstratie van 'line dance' en

werden er diverse workshops

gedurende de dag gehouden,

onder andere op de naast de

sporthal gelegen golfbaan

van Open Golf Zandvoort, dat

55+

'

s heeft ontwikkeld.

!n een op het parkeerterrein

geparkeerde bus kon informa-

tie worden ingewonnen over

veiivjjndig leven en eten. Ook

konden de senioren kennisma-

ken met de 'Wii',
1

een aardige lichaamsbewe-

ging binnenshuis kan worde]

gekomen Helaas werd d ie a
[

paratuur voornamelijk do(

de aanwezige instructeui

gebruikt en door toevalli

langskomende jeugd

OrganisatorSteffanvanderPol

van Sportservice Heemstede-

Zandvoort, was niet helemaal

ontevreden maargaf wel aan

dat de datum en de plaats van

handeling misschien wel een

beetje ongelukkige gekozen

waren, 'Volgend jaar doen we
het weer maar dan zoeken we
een locatie ergens in het een-

op. Misschien gaat het

-, tezai net e wat

latere datum, wel werken",:

hij vol goede hoop.

Reumafonds zoekt collectanten

Het Reumafonds is op zoek naar vrijwilligers die in Zandvoort

willen collecteren of helpen bij de organisatie van de col-

lecte van 9 tot en met 1; maart. Dat is hard nodig, zeker nu

uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat één op de

vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar reumatische

klachten heeft.

Het Reumafonds vindt deze

nieuwe cijfers verontrustend.

TNO heeft berekend dat reu-

ma de maatschappij zo'n 13

miljard euro kost. Zonder zicht

op behandeling of genezing

wordt dat in de toekomst neg

veel meer. Daarom heeft het

Reumafonds zoveel mogelijk

geld nodig voor goed onder-

zoek en ontwikkelingvan me-

d,c,jn<

gelijk de eld uitte hel

U bent hard nodig!

Het fonds krijgt geen subsidie

van de overheid en is daarom

afhankelijk van giften van

particulieren en bedrijven.

Geef uzelf op als collectant

of help met de organisatie

van de collecte in de jaarlijkse

collecteweek van g t/m 15

maart 2008. U helpt er bijna

2,5 miljoen landgenoten mee.

Bel 020-589 6471, of mail col-

Iecte2008@reumafonds.nl.
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T.h.v. Dhr. P. de Groot

Burgemeester van Alphenstraat 1 02

2041 KP Zandvoort

Of per E-mail naar infoeautostrijder.nl

Voor meer informatie kan je contacl opm
Paul de Groot, 023-5714565

©
Shopmedewerker m/v

Vanaf 16 jaar

\

.20 uurp

een opro£H°
r

,rrzi„d,„

Stuu

CV rt

ase?

lijke sollicitatie voor 14 maart met

Aulo Strijder B

T.a.v.YvonneL

Burgemeester

2041 KP Zand

an Alphenstraat 102

Of p

Yvon

meer info malie kan je contact opnemen met

023-5714565.

^£,r r sportraad Zandvoort

De informatie pagina van de sportra
www.sportinzandvoort.nl

Softbal en honkbal bij ZSC'04
Sinds 1987 wordt er in Zandvoort softbal gespeeld. Gestart werd

bij TZB, dat in september 2004 opging in de Zandvoortse Sport

Combinatie (ZSC). Sinds enkele jaren wordt ook jeugdhonkbal

gespeeld. Het softbal-Zhonkbalveld van ZSC, dat vorig jaar in

gebruik genomen werd, ligt in Sportpark Duintjesveld aan de

Duintjesveldweg.

nog steeds aan de Quarles

van Uffordlaan en wordt nu

bewoond door zijn dochter

haar gezin. Ook werd er vanaf

1946 honkbal gespeeld bij

Zandvoortmeeuwen en later in

de jaren zestig bijTZB.

Seizoen 2008
ZSC'04 neemt komend seizoen

an de bondscompetitie deel

Sportraad zoekt versterking

Bij de Sportraad Zandvoort is een vacature ontstaan door het wt

gens moverende redenen voortijdig opstappen van één van de k

den. Om deze plaats op te vullen wil het college van B&W in cor

tact komen met mensen die in deze functie geïnteresseerd zijn.

met e. ndam

Het Softbal- en honkbalsei-

:oen loopt van april tot eind

ïepternber. Daardoor worden

beide sporten hoofdzakelijk

onder goede weersomstan-

digheden gespeeld. De wed-

strijden en trainingen wor-

dan ook zelden of nooit

afgekeurd.

Geschiedenis

Beide sporten zijn afkomstig

Amerika. Honkbal, overal

wereld beter bekend als

baseball, wordt al sinds 1911

in Nederland gespeeld, ter

softbal in ig 51 naar Nederland

kwam. Oorspronkelijk was
er zowel een softbal- als een

honkbalbond, maar sinds 1971

iserde Koninklijke Nederlandse

Baseball- en Softbalbond. In de

gesel" edenis van het honkbal

speelt Zandvoort ook nog een

rol. Eén van de grootste propa-

gandisten, de oorspronkelijk uit

Amsterdam afkomstige Emtle

in Zandvoort. Zijn woonhuis

het huisje 'Piggelmee' staat

een dames junioren softbal-

team. De honkbaltak is verte-

honkbalteam. Bij de jeugd wordt

softbal en honkbal gespeeld in

diverse leeftijdsgroepen. De

groeptussen8eni2Jaarworden

pupillen genoemd. terwijl de 12

tot 15 jarigen de aspiranten zijn.

Junioren van 16 tot 21 jaar zijn de

oudste leeftijdscategorie.

Aanmelden
Uiteraard zijn niet alleen jeugd-

leden welkom bij ZSC maarook

dames en heren die willen soft-

ba Men Wie zich wil aanmelden

voor softbal of honkbal kan een

e-mail sturen naar Ben_drayer@

hotmail.com met vermelding

van naam, geboortedatum,

adres en telefoonnummer. Er

volgt dan zo snel mogelijk een

De Sportraad Zandvoort is een

commissie die tot taak heeft

het college van burgemeester

en wethouders gevraagd en

ongevraagd te adviseren over

beleidsvoornemens op gebie-

den ten aanzien van: de aanleg,

het onderhoud, het beheer en

de exploitatie van sportterrei-

nen en andere sportinrichtin-

gen waarbij de gemeente be-

trokken is en alle anderezaken

b;: ti effende de sport in de ge-

meente Zandvoort in de meest

uitgebreide zin. Daarnaast

heeft de Sportraad Zandvoort

als taak het stimuleren van de

sport en het, waar mogelijk,

samenwerken met organisa-

ties en personen, die hetzelfde

doel nastreven. Ook streeft de

Sportraad Zandvoort naareen

intensieve samenwerking tus-

Instellingen onderling.

I ja :rkt

de Sportra

Jeugdsportpas in Zandvoort.

Deze activiteit geeft jeugdige

Zandvoorters de kans om
ieder jaar met verschillende

sporten kennis te maken en

is een doorslaand succes. De

Sportraad Zandvoort onder-

zoekt tevens de mogelijkheid

om een sportuitwisseling

met andere kustplaatsen

in Nederland op te zetten.

Dat bij voornoemde acti-

viteiten de inbreng van de

Zandvoortse sportverenigin-

gen onontbeerlijk is, spreekt

Kunt u zich vinden in de

opdracht van de Sportraad

Zandvoortse sportvereni-

ging, stuurt u dan een sollici-

tatiebrief naar de wethouder

van sportzaken GertToonen:

Gemeente Zandvoort, post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort of

'

q, --' SpsEtraitf Zdndvóarl
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Dorpsgenoten

Ger Groenendaal

Hoewel de dorpsgenoot van deze week pas sinds juli 2000

in Zandvoort woont, is Ger Groenendaal inmiddels bij velen

een bekend figuur geworden. Niet in de laatste plaats door

zijn optreden met het Mainstream Jazzcombo, maar daar-

over later.

Ger Groenendaal werd

was, een geweldige tweede

kans. "Zij is, vooral ook zakelijk,

een verschrikkelijke animator

bij de muziek. Onze gezinnen

kenden elkaar al langer en via

een toevallige ontmoeting bij

Bad Zuid ging het balletje rol-

len. Opnieuw verliefd worden

ig34 in deTransvaalbuurt heeft heel wat impact!", ver-

in Amsterdam ah ^ . telt Ger. Mieke heeft twee

enig kind geboren, J^k L zoons en samenzijn zij

maar verhuisde ^M ^L nu de Trnrsp prnnTnu-

^^ ders van 7PS kleinkin-

S& deren, met de :---
naar Vinkevppn ^^H f% '

1
^^B rip nn komst

Varier had daar ^H
in eerste instan- 1 1 Vrije tijd

tie een water- ^H PBB ud soomeT sebied

snort bed rut aan ^iH hI ^B weet Ger allang

de 1 imenlandsp ^^H ik II ^^f van wanten In zlin

Karip waardoor ^H JWi* /

Ger de lagere ^P V lid van de bekende
srhnnl in Raam- ^TM Y wielerclub Ulysses en

brugge bezocht. Op ^B reed hij veel clubkoer-

16-jarige leeftijd vertrok sen op de weg. "Ik heb nog

Ger naar Amsterdam waar de opkomst van de wieler-

hij al de MULO bezocht, aan- Ger Groenendaal grootheden Daan de Groot

gezien zijn vader het bedrijf en Peter Post meegemaakt."

van de hand deed en zich Jazzcombo, waarin thans ook Momenteel doet hij aan fit-

ging toeleggen opeen handel spelen Peter van Doorneveld ness, tennissen zij samen
i'ï üfsewerkte oliën, dat later (bas), zijn vrouw Monique bij De Glee, bridgen samen
door zoonliefwerd voortgezet. (zang), Rob Rotschafer (key- bij ZBC en golfen sinds drie

Samen met zijn eerste vrouw board), Alwin de Ruijter jaar bij Open Golf Zandvoort.

Jos, met wie hij een dochteren (drums) en Peter de Gelder Reizen, en vooral cruises, valt

zoon kreeg, werd het een zeer (vibrafoon). De band speelt ook onder de gezamenlijke

goedlopend bedrijf Toch ver- vooral voor 'de wat rijpere hobby "Binnenkort gaan wij

kocht Groenendaal dit vijfen- jeugd' en is bij Ger telefo- een zestiendaagse cruise naar

twintigjaar geleden: "Het was nisch te boeken (5739461 of Zuid-Amerika maken, maar
enorm hard werken, sjouwen 06-12201394). Elke maand is ook rond de Middellandse

met olievaten van 200 liter, en er bij strandpaviljoen Take Zee hebben wij veel gevaren.

dat heeft mijn lichaam geen Five op zondag een optre- Vroeger bracht ik alle vakan-

goed gedaan. Wel ben ik daar den (het eerstvolgende ties met de caravan in Italië

nog een aantal jaren directeur vindt plaats op 9 maart door en vanaf mijn 35e ging

geweest en het bedrijf bestaat a.s.) en soms speelt hij sa- ik ieder jaar naar de winter-

nog steeds." men met de accordeoniste sport." Hun favoriete restau-

Gré van der Berg en violist rant is nog steeds Tong Fa

Saxofoon Louis Schuurman. "Wij tre- aan de Johan Huizingalaan

De saxofoon kwam pas op den gemiddeld drie uurop, in Amsterdam, waar de zoon

zijn 48e in zijn leven! "Ik heb maar het opbouwen en af- van kok Fan (die nog bij Honni

altijd een instrument willen breken van de apparatuur Chi in Amasing Asia heeft

bespelen en heb het toen ook kost meestal het dubbele gewerkt) thans de scepter

gedaan. Van FreddyCavelli.die aan tijd." zwaait.

nog met Herman Brood heeft

gespeeld, heb ik les gehad in Gezin Een bijzonder plezierig ge-

het Muziekpakhuis aan de Dertien jaar geleden is he- sprek met zeer gastvrije men-

Lijnbaangracht. Uiteindelijk laas zijn vrouw Jos ("een sen eindigde na vele uren,

resulteerde dit ongeveer prachtige vrouw") overleden, waarbij de hapjes en drank-

zeven jaar geleden in de op- maar hij kreeg met Mieke, jes (en zelfs het diner) royaal

richting van het Mainstream die al een paar jaar weduwe voorhandenwaren.

Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Stormachtig in Zandvoort

Het was geen briljant weer in het voorbije weekeinde

en het werd minder mooi dan menig weermens aankon-

digde. De op het journaal toegezegde vooruitstrevende

temperaturen werden niet gehaald in het land. De bewol-

king bleef hardnekkig aanvankelijk en vertrok te laat zon-

dagmiddag, terwijl de wind iets minder zuidelijk was dan

verwacht. Het aanstaande weekendweer wordt trouwens

ook niet denderend met wind en regenbuien, maar ook

flinke opklaringen.

Dinsdagnacht bereikte ons

een nieuwe portie regen,

waarmee we ook de dins-

dagochtend nog even zaten

opgescheept. Met 12 graden

in het holst van die nacht

was het absurd zacht. Na een

prima woensdag verloopt

ook de donderdag (deels) vrij

aardig, maar vrijdagnacht

bereikt de actiefste storing

van de afgelopen weken het

Noordzeegebied en vooral

de wind kan dan uit de band

springen. Het is niet onre-

alistisch nu al uit te gaan

van even stormkracht op de

Zandvoortse kust.

De raddraaier (depressie)

oogde steeds vitaal in de

opeenvolgende uitdraaien

van de weermodellen, maar
het is nu niet te zeggen of

er straks een dikke - of een

'dunne' (windkracht) negen

uit de bus rolt. Landinwaarts,

zoals richting Heemstede,

met meer bos en obstakels in

de omgeving, waait het dan

doorgaans minder hard en

is een windkracht 7 mogelijk

met de gebruikelijke vlagen

die wel stormvaart zouden

kunnen halen.

Deze donderdag lijkt goed-

deels droog te verlopen met

de zon erbij en met wat ge-

Weer J

Temperatuur

luk zijn de vrijdagse regenvla-

seerd en blijft het ook die dag

egend droog in Zuid-

Keni land.

De temperaturen zijn de hele

week eigenlijk volstrekt nor-

maal en helemaal volgens het

'nieuwe weerboekje'. Het is im-

mers gebruikelijk tegenwoor-

dig in een zuidwestpatroon

(we hebben dit in negentig

procent van de wintertijd in

dit land) dat de dagtempera-

turen voortdurend rond de 10

graden liggen, ook al zitten we
in het putteke van de winter.

Achterhaalde termen als'zeer

zacht' zijn dan ook eigenlijk

niet meer gebruikelijk in dit

hedendaagse 'winterklimaat'

als de temperatuur de dub-

bele cijfers weer eens haalt of

overschrijdt.

In 1986 werd de elfsteden-

tocht op 26 februari verreden

en vroor het met gemak zo'n

13 graden bij Zandvoort gedu-

rende enkele nachten Daarna

beleefden we alleen in 1991 (en

deels in 1996) nog echte kou

in februari, dus dat geeft al

aan hoe zeldzaam een koude

sprokkelmaand is tegenwoor-

di g .

Mare Pt/tto

Min 5

Zon 35%

Neer a g 35%

6 7 6 1
10% 35% 30%

65% 75% 35%



VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

ii.i.i.iMiij.i.y.LL.uijmnw

d H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Henk

5Blulj
Bloemsierltunstl

VeorjaarskriebelsW

Haltestraat é5 Zandvoort tel.: 025-57 '2.0 éO

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

<p. van 5&eetf

Denk aan uw coniferen

strooi bitterzout!

Bemesting voor de tuin

Bloeiende violen en vaste planten

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Café Oomstee

tteinekeris

Vrijdag 29 februari

Papa Luigi e Amici
(Live muziek)

aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 1 maart

Return onderlinge
biljartwedstrijd
Biuys - café Oomstee

in Café Bluys

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

Heeft u ook een

ZandvoortPas?
Kijk dan snel op de middenpagina's

voor de actuele aanbiedingen!

9<DOO<D0Q
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Rijkie vissers, arme mensen
Wurf" in wel meElk jaar geeft de 6o jarige folklorevereniging

maart een toneeluitvoering. In de beginjaren waren het nog

geen echte toneelstukken die gespeeld werden en viel het

meer onder de noemer van toneelsketches. Later werden de

toneelstukken door de leden geschreven, kregen ze meer in-

houd en gaven ze een goede kijk op het arme dorpsbestaan in

vroeger tijden.

De jubileumuitvoering 'Rijke

zich af tijdens en na de Eerste

wel mogelijkheden waarmee
men een hoop geld kon ver-

dienen en uiteraard gaat het

altijd gepaard met 'alle gevol-

De uitvoering is geschreven

door J.A. Steen en wordt ge-

regisseerd onder deskun-

dige leiding van Rob van

Toornburg. Niet te vergeten is

de authentieke klederdracht

en het Zandvoorts dialect

die het geheel een cultuur-

historische waarde geven.

Er zijn twee uitvoeringen in

De Krocht- op vrijdag 7 en

zaterdag 8 maart, aanvang

20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Kaarten a€7 zijn verkrijgbaar

biJDorpspleingenC.Huygen-

straat 15 of anders aan de zaal.

Zondag 9
oudei

de Dl: nei 1 Li t-

r
.^ANDVOOKT Persoonlijke zorg en nazorg van

uw website bij Mark Sjerps Internet

Mark Sjerps Internet voor het ontwerpen en bouwen van websites kan

zichzelf sinds kort toevoegen aan de lijst van de deelnemende bedrijven

voor de ZandvoortPas. Naast beeldhouwer is Sjerps professioneel webde-

signer. Hij heeft voor tal van uiteenlopende bedrijven websites gebouwd,

zoals Take Five aan Zee, Amsterdam Beach

en Pension Mamaloucha in Zandvoort.

'De evolutie op Aiinle heeft door het

i: i!e mensheid een it,iiiz/e;i!i':/[-e <ithtefiT,tnd

Ali Ryerson in De Krocht

Komende zondag zal in het kader van Jazz in De Krocht flui-

tiste Ali Ryerson optreden met het trio Johan Clement. Deze

Amerikaanse heeft al op menig toppodium gestaan en heeft

met de groten der aarde mogen optreden. Zij is de dochter van

Art Ryerson, een zeer gerespecteerde jazzgitarist {1913-2004),

dus muziek werd haar met de paplepel ingegoten.

Is I-i et

Zondag zal De Krocht e

uitzien dan normaal

trio Johan Clement optreedt.

Uitbater Theo Smit zal in de

zaal een soort jazzcafé creë-

ren, Tafeltjesen stoelen zullen

her en der opgesteld staan

zodat het een wat geze ipe>e

ruimte wordt. Het concert be-

gint om 14.30 uuren de entree

bedraagt € 15.

Ali Ryerson begon op achtja-

rige leeftijd fluit te spelen en

vokdr e-r
1

' n;; - - ople d n
;
:

aan het Hartt College van de

Universiteit van Hartford. Zij

ontwikkelde al snel een enor-

e j;:

irschuwt de kla ieke

wereldtournee en deed d.:ui'j:|

vele jazzfestivals aan waaron-

der het Monterey Jazz Festival,

hetJVCfestivalInNewYork.het

Guinness festival in Schotland

en stond ook in Carnegie Hall.

Verder is ze actief binnen het

m .iï ekondeiw js Zij verzorgt

veel fluitseminars op scholen

en universiteiten door de ge-

hele VS. Een belangrijk evene-

ment is de jaarlijkse master-

class die zij verzorgt aan de

HiddenValleyMusic Seminars

inCalifornië. In een week tijd

fluit gevolgd binnen de jazz.

Verder is Ali Ryerson te horen

op vele CD opnamen en heeft

ze zelf ook een aantal eigen

Cd's op haar naam staan.

Start nieuwe Tai Chi klassen

De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland start in Zandvoort

weer met een nieuwe beginnerklas Taoïstische Tai Chi interne

kunsten en methoden. Vanaf 6 maart elke donderdag van g.30

tot 11.30 uur in het Jeugdhuis van de Protestantse Kerk.

Vanaf 1995 volgde Mark
Sjerps de ontwikkelingen

van het internet op de

voet Met name op het ge-

bied van interactie, design,

content beheer, navigatie

en databases. Met al deze

opgedane kennis en erva-

ring besloot Sjerps in 2006

een eigen bed rijfte starten.

Het doel van Mark Sjerps

Internet is het ontwerpen

lijke websites die volledig

van de opdrachtgever. "Aan

de hand van een vrijblij-

vend gesprek ga Ik eerst

met de klant bekijken wat

de mogelijkheden zijn. Wat

wilde klant? Wat i

huisstijl? Of moe
een totaal nieuwe

cept voor eer

bedacht woi

deze en andere vragen kan ik

advies geven, want er is veel

mogelijk met internet. Maar
alles gebeurt in overleg met

de klant", aldus Mark, "een

website moet iets essentieel

toevoegen aan het bedrijf Ook

moeteen bedrijf of per<

zelf niet teveel onderhoud aan

hebben. De klant kan bij mij

rekenen op een persoonlijke

zorg én nazorg van de web-

site. Tenslotte, vind ik het ook

als kunstenaar van groot be-

lang dat een website er goed

ZandvoortPas

OpvoortoonvandeZandvoort-

Pas krijgt u a

korting op uv

site. Bent u ni

s houder

'order ii ,V,srk'ï terk?

Surf dan naar zijn website

www.marksjerps.eu.

Voor meer informatie:

info@marksjerps.eu,

tel. 5737541 of 06-1886 8837

TaoïstischeTai Chi is een vorm

van Tai Chi die specifiek ge-

richt Is op het bevorderen van

gezondheid en vitaliteit. Het

alle leeftijden en welke licha-

melijke conditie dan ook. Er is

geen competitie en er zijn geen

examens. Iedereen leert en ont-

wikkelt zich volgens eigen aard

en mogelijkheden.

snmelden is niet nodig. Het

altijd mogelijk om op een la-

r moment te starten of voor

en proefles te komen. Kijk

taoi5t.nl of ne<

met chrïstine.b

tel. 5718403.

r informatie op ia



Hele maand maart:
huisgemaakte stamppotten

TWEEDE 500 gram:
Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw:
Schitterende serviezen

in diverse prijsklassen

bij boeking van uw vakantie!
AIIBên voor ZsnrJuoorl PaS-nöudÉrfi

Vraag raar dB voorwaarden.

Grote Krocril 21 -023-571 2560
za ndvoort® zotivaar l . nl

^toerkoop.nlss

Talue^Five
Op vertoon van de Z andvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfazjil

J^ DUET

Gratis proefles
Alle rubberen outdoor laarzen

10% korting

met de ZandvoortPas

Koene Cleaning Service

110% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

trww.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5, 00) - Pasnr

I Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
deze volledig Ingevulde bon In een gi

flop, voeg het bedrag (contant) toe £

,lb,:

Betaling PER BANK

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

B Deze pas is geldig t/m 31 d

15 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
>g™eg39-i

wordttesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

andvDortse Met de aangehechte tegoedbon vooreen

31.57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst |

bij duidelijk tijdstip gratis een Zandkor

advertentie) plaatsen.

Wie zei

daar dat
de euro

niks waart
was?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Een Vikorn
bite

voor slechts

^ euro

Aanbod geldig tol en rt: vst-yk*} : iiï.i.ïl.'Ot

en ilb:" in onze vestiging te Zand voort.

R*3dhuEpktin 1, Telefoon: 011 -57 12 865

Voor mmadressen en openingstijden zie: www.wlp.n

f korting

op

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op een CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken

n'i sneep Ai'S wi MMnMOG-ntgautYari

Met ZandvoortPas

50% korting

op een Zandkorrel

(particulier én zakelijk)

öZANDVOORTSF
Courant

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

Tel. 023 5740740



Presenteert

Zaterdag 1 maart

Flügel Party
Van 23.00- tot 05.00 uur

gratis entree

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Bij Schoonheidssalon Aerdenhout
staat de deur open op zaterdag 1 maait

van 10.00 uur tot 14.00 uur

1 DR.BAUMANNf

Wekelijks de
krant lezen

op internet?

Kijk op
www.zandvoortsecourant.nl

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Huishoudelijke verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voorinformatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Zeespi
^lichting & Woonaccessoires

Spiegels

Verlichting

Kronen en plafonnières

Woonaccessoires
o.a. kinderstoeltjes

Badhuisplein 8 (naast Holland Casino)

2042 JB Zandvoort Tel.: 023-571 4441
Maandag gesloten

iortse Courant 28 FEBRUARI 2008

Het verleden en heden van de muziektent

Als we denken dat het plaatsen van de muziektent nu veel beroering

geeft dan hebben we het mis. Want bij de eerste officiële tent die in

1926 door de gemeente werd aangekocht bleek al snel dat de plek

van het Tramplein destijds een verkeerde keuze was en veel aa

ding gaf tot gesprekstof.

door Nel Kerkman

Vanaf 1900, zo staat In

de oude kranten te lezen,

werd tijdens het vieren van

Koninginnedag elke keer

een muziektent geleend.

De tijdelijke tent werd

welwillend afgestaan door

de heerJ. Koning en stond

op het weiland tussen de

Groote- en Kleine Krocht.

Op deze feestdag leverde

de Nederlandse Electriciteit

Maatschappij jarenlang de

elektrische verlichting.

Wandelende tent

Voor de oorlog stond de muziektent tegi

familiehotel l'Oiean op de Noord boulevard

huisd, nu naar de duinen ten

zuiden van het Kurhaus, om
uiteinde! ijk te eindigen op het

terrein van de Entos,

Verkeersoverlast

Volgens de toenmalige jour-

last destijds in die mate: "dat

de Krocht en bijna de geheele

Haarlemmerstraat met auto's

vol stond, die alle moesten

wachten totdat het nummer
gespeeld was. Wij kunnen er

toch zeker dit jaar op rekenen

dat wij een enorm verkeer krij

-

Na de oorlog

De muziektent die de ge-

meente voor de oorlog bezat

werd tijdens de Duitse bezet-

ting afgebroken. Na de bevrij-

ding werd er wel een andere

tent geplaatst maar het was
behelpen. Deze tent bestond

uit balken, schragen en een

met dekzeilen opgetrokken

stellage en had niet dé uit-

stralingvooreen badplaats. In

1950 besloot B & W om een

verrijdbare muziektent voor

de som van ƒ 6000— aan te

schaffen. Met weinig moeite

1 de tent bij

voorkomen-

steld. Tijdens de

zomermaanden
waren er veel

certen en eve-

onder andere

de Zandvoortse

de succesvolle

Tirolerkapel
veelvuldig op-

traden.

De in 1926 aangekochte

muziektent werd ook wel

de wandelende tent ge-

noemd. Nadat deze gerui-

me tijd op het Tramplein

had gestaan, verhuisde de

tent vanwege verkeersover-

last naar het Gasthuisplein

komen vanwege de sloop

vrouwenhuis. Na enige tijd

werd de boel opnieuw ver-

die hier wel niet wonen, doch

die 's avonds van Amsterdam
per auto een tochtje zullen

maken, over Zandvoort en om-

streken en retour. Waarom die

tent niet geplaatst op het veld

achter de Krocht, waar ieder

die van de muziek wenscht te

genieten, er rustig kan staan,

zelfs in het zand of gras kan

gaan zitten, terwijl het verkeer

ongestoord kan doorgaan."

klanken en het werd van 8

tot half elf uur een feest van

vrolijkheiden jolijt, zoals men
dat in Zandvoort maar zelden

meemaakt." Wel vroeg men
zich later af of het verkeer niet

beter omgeleid kon worden via

Zeestraat-Kostverlorenstraat.

In 1961 werd de tent als proef

op het rustieke Gasthuisple r.

gezet maar ook dat beviel

niet omdat het toch niet de

uitstraling had alsdie van het

Raadhuisplein. In de latere ja-

ren waren de plaatsingskosten

één van de struikelblokken en

daarmee werd de teloorgang

van de muziektent ingeluid.

bestraat was. De gemeente
zou voor het onderhoud en

de coördinatie zorgen en het

geld kwam uitdeevenemen-

tenpot. Pas negen jaar later

worden eindelijkde plannen

door de Strandkorrels en de

Gemeente gerealiseerd

Bij het afscheid van burge-

meester Van der Heijden

(juni 2007), werd er als af-

scheidscadeau een 'muziek-

tempel' aangeboden. Omdat
niet iedereen gelukkig Is

met de keuze van de locatie

van de muziektent op het

Raadshuisplein, wordt op 4
maart aanstaande de mu-
ziektent alsnog in de raads-

Weer verkeersoverlast

De Tirolerkapel, die na de

pauze zich transformeerde

tot boerenkapel, trok ont-

zettend veel toeschouwers

naar de muziektent op het

Raadhuisplein. De mensen-

massa was zo omvangrijk dat

de politie de grootste moeite

had om het verkeer op gang

te houden. "Men zong mee uit

volle borst, men deinde mee
op de maat van de vrolijke

Bij zijn afscheid in juni 2007 kreeg burgemeester

Rob van der Heijden een muziektempel aangeboder

Afscheidscadeau

Strï

jai

ld air s(ai

dernemers} al een muziektent

csdesu doen. In ïggg warende

plannen al zover dat wet hou-

derAndrlesvan Marie bekend

maakte dat de muziekkoepel

^plaatst zou worden zodra

het Raadhuisplein opnieuw

Intussen heeft de gemeente

de tent in Engeland al be-

steld en deze zal eind maart

afgeleverd worden. Het bete-

kent dat Zandvoort, na jaren-

lang tent loos te zijn geweest,

ten uit 'onze' muziektempel

kan gaan genieten.

J



ZANÖKÖRRECS^ Organisatie-en

Behang- en familieopstellingen

schildersbedrijf op 6 april 2008.

Arnold Nijkamp nel lunch.

Tel/Fax 571 31 72 Aanmelden/info:

Mobiel 06-54 264259 Atie Spaan,

Voor al uw behang-, tel. 023-5718442

wit- en schilders-

werkzaamheden Garageplaats

te koop in Park Duijnwijk

Autobedrijf Vraagprijs:

TradeAfd. € 21.000,- k.k.

LidBOVAGen NAP Van Schalk Omaco
Max Planckstraat 44, Makelaars

tel. 5730519. / 023-5712944

06-53498304 www.vanschaikomaco.nl

www.trade-ard.nl

Garage te huur

Kabel-internet/adsl in de put bij de

installateur helpt bij alle Trompstraat

PC-PROBLEMEN. Huur € 105,- per maand
Advies en aanleg Tel.: 06-5325 6274

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend. Te koop:

Rep-it. totaal service éénpersoons bed € 30

voor computergebruikers. Massief grenen -

023-5719666 of in goede staat.

06-44696001. ; Tel. 06-24731330 of

Met garantie en KvK. 5749575

Gevraagd: Gevraagd: jonge

Portugese coversatieles. dames va. 18 Jaar voor

Woensdagochtend. erotiek of sexdoo,
06-53762438 5716998, discr.verz

Hotel De Kust Te huur:

zoekt medewerkers Kantoor/praktijkruimte,

voorschoonmaakwerk Goede locatie.

Voor info: Ook tijdelijk.

bel 5712966 Tel. 06-10091892

, Voor alle soorten

en maten van

bestraten

/

Bazellaan 3-2 hoog,

2033 XA Haarlem

tel.: 06 -493 697 22

[ ]

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zondvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453 I

E-mail: kittywillemse@phnet.nl

s 1ZANDKORREL NVIii&m
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentjes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Dezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht ;B

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. sVPEIkdft-ffcisHkinenellelett

dezelfde week.

' ! .'i.' •tiapartmlqep

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist UwZandvoortpas nr

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhoud zonder

Filmprogramma
28 feb. t/m 05 mrt.

fa theBeture.

Bianca

Dorsman

Bianca Dorsman is 20 en wist

al toen zij drie jaar was dat zij

zangeres wilde worden. Haar

grote droom is nog steeds om van haar hobby zingen ha.

werk te maken en deze Zandvoortse is al aardig goed op wi

Z.nndvi irtse Courant 28 FEBRUARI 2008

treedt op tijdens ta-

lentenjachten door het

hele land, met open po-

bepaalde gelegenheden

oor zij wordt gevraagd.

Inspiratie

Haar grote idolen zijn l\

Simone. Etta James,

Fitzgerald, Aretha FranMlr

Otis Redding. "Van deze

tiesten krijg ik inspiratie",

;

Bianca. Het liefst zingt ze

combinatie van pop, sou

jazz.Verder haalt zij haar in

ratie uit alles wat ze dage

meemaakt. Als er heftige

gen om haar geen gebeu

denktzedaarovernaenzc

zoveel mogelijk op papier.

Over tien jaar

om deze droom te realiseren!

"Als ik kan doen waar mijn hart

ligt, ben ik het gelukkigst", zegt

Bianca. En haar hart ligt bij de

muziek: zingen, piano spelen,

teksten schrijven en compone-

ren. "Als ik daar ook nog mijn

brood mee kan verdienen, dan te worden. De wereld van Idols het eerst n

de X-factor, So ïou Wanna Be

a Popstar, Op zoek naar Evlta,

D5nc ng Oueenen ga zo maar

door, lijkt het vandaag de dag

zo makkelijk om je te laten

zien op televisie en een idool

Min

Adrenaline

Toen zij drie jaar oud wa
de zij dolgraag naar de

Playbackshow. "Ik keek er ,

tijd naar en wilde niets lle\

dan daar ook staan." Op bs

vijftiende deed Bianca vo

:entale

nljndrc ï uitgekom

Talentenjacht

Tegenwoordig zijn e

etc. Sinds de hype van Idol

werkt aanstekelijk. Maar wat

maakt Bianca unieken hoe wil

lijken? Bianca: "Door één keer

per week The Secret te kijken.

Grapje! Nee, ik wil óoo-q;-;-.o

met waar ik nu mee bezig ben;

zoveel mogelijk optreden en

mijn eigen nummers schrij-

Omdatdetekste

jezelf liggen, omdat dat j.

emoties zijn." Wa,

te kun-

publiek.

ledig bij

lenj; ar? "Ik v\

tenshow op haar oude

delbare school. "Ik heb toen

voor een paar honderd man
publiek gezongen. Het gevoel

was onbeschrijfelijk, het was

zo fantastisch! De adrenaline

stroomde door mijn lijf. Vanaf

dat moment wilde ik niets Ne-

dat ikdat zelfwist! Het zou na-

tuurlijk wel leuk zijn om voor

een grote zaal In Amerika te

zingen of op een mega groot

cruiseschip of zo", zegt zij met

een glimlach. Tot slot zegt

Bianca Dorsman met The

Secret stiekem in haar achter-

hoofd:"^ weet waar ik voor ga

en ik weet wat ik wil bereiken.

Dus dat g iok bereiken!"

Heb je ff...

...Part Koper, 17 jaar

Waar kennen
we jou van?

Wat doeje naast deze bijbaantjes?

"Ik zit in 5 MAVO opliet ECL in Haarlem. De laatste «/eken zijn

:
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St. Willibrordus."

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

dan aan het basketballen ben. Voor de rest ben ik in het weekend

te vinden bij de scouting en doordeweeks een avondje bij Wim

l..'-v:ii'j. LI li'^:"in Ac-: ! -ii.^ :

:|]!ij!' 11 tft 3&\ . nnt ik heb dus ge-

oïqz'dcr? cuk? Air-^c' t •: zier' l,Li ;ii- :--: e- i' l.iI:]^. ^ ó^x ,.--.\

1 Know Where It s@

>v Zaterdag 1 maart:

^^k Flügel Party d> Chin Chin! Met e en DJ van de

^^H Skihut, verschillende promogirls en heel veel

flügel natuurlijk.

M Zaterdag i maart:

^H De Ierse band Ben Ree! speelt ir de Sandbar.

^1 Entree is gratis en de band start on 1 « 3° uur

Donderdag 6 maart:

'Ranking what marters', een even ment van de

provincie Noord-Holland en een nitiatief van

<s
NH Jong, de jongerenadviesraad van de provln-

cie. Ben jij tussen de 15 en 25jaar >nw,ljedeze

P-^V donderdag meedenken over zaken

huisvesting en openbaar vervoer?

Meld je aan voor 'Ranking what marters' via

lijstnhjong@noord-holland.nl (tot 5 maart) Het

1 evenement vindt plaats in Brasser e Stempels in

Haarlem van 17.00 tot 21.00 uur.

3Fiè/^s>

Column

Vakantie-
gevoel

Ikbeneenechtstadsmi

Mijn hele leven lang w<

:n stad, Ik ben ge-

end
;

akt ;

drukte, mensen en verk

Meestal vind ik het ook heel

leuk om ineen stad te w

nen. Zo vind ik het te gek

om urenlang te wande
Winkels bekijken, een

rasje pakken of gewoor
een bankje zitten. Een soort

van eigen gemaakte attrac-

tie: op een afstandje kijken

naar de chaos van de stad.

Aan de andere kant is het

in een stad ook erg ieder

voor zich. De buren in de

flat ken ik wel van gezicht.

Je zegt elkaargedag, maar

op de koffie gaan is net

even een stapje te ver. Een

kopje suiker halen? Nee,

dan fiets ik nog liever naar

een avondwinkel. Je leeft

naast elkaar, maar vo(

ook langs elkaar heer

mis het persoonlijk contact

soms wel een beetje. Als je

dan ook nog voor de zoveel-

ste keer bijna omver wordt

gereden door een asoc

automobilist of steeds opzij

wordt geduwd in een groot

warenhuls, dan wil ikjuist

zo snel mogelijk weg 1

de stad.

Op zulke momenten vra

ik me vaak af hoe het z

nen. Voor mij heeft het iets

ramantlsch.Misschien klinkt

het heel truttig, maar he

lijkt me gewoon heel knuf

Een ander woord kan ik e

niet voor bedenken. Dat

gevoel wordt steeds sterker

nu ikvakerinZandvoort ben.

Wat een verschil! Ikvoel

helemaal niet opgejaagd,

maar juist heel relaxed. Er i

zelfs vaak tijd voor een bat:

beltje. Geweld ig! Het is alsof

ikeven op vakantie ben. Komt

het misschien door de zei

het strand? Ik weet het niet,

maar één ding weet ik wel.

Na een middagje Zandvoort

kan ik de drukte van de stad

ShTl^K



r Holland Casino
Casino

Zandvoort

Maart 2008

Bonus Jackpot
Diamantbank
Maak kans op diamantcheques a € 500,-.

innen op de speciaLe

\ Feesten & Events
j

Zaterdag 1 maait

Amy S Pa oio

22.00 - 02.00

\ Zondag 2 maart 17.30-21.30 1

| NME Events \

Woensdag 5 maart

Special Ladies Oay 'Hot

Vanaf 20.00 uur

-hocotate'

Vrijdag 7 maait 22.00 - 02.00 1

| N/IE Events \

Zaterdag 8 maart

Vrijdag 14 maart

Tommy Thompson

22.00- 02.00

22.00- 02.00

Zaterdag 15 maart 22.00 - 02.00 1

\ DJ Thomas \

Zondag 16 maart

Gigspannsr

17.30-21.30

22.00 - 02.00Zaterdag 22 maart

Christoph Vötdter

iFresh! 17.30-21.30 1

MmySPooto 21.30-01.30 1

| Paastunch; reserveren 023 - 57 40 542 \

Maandag 24 maart

2e paasdag

NME Events 17.30-21.30

3 - 57 40 542

22.00 - 02.00Zaterdag 29 maart

03 2 To Vou

Zondag 30 maart 17.30 - 21.30 1

1 NME Events 1

Woensdag 5 maart

Special Ladies Day

Hot Chocolate

Chocolade is niet meer uit onze cultuur

weg te denken. Deze avond staat dan

ook heLemaal in het teken van chocoLade.

Melk-, witte en pure chocoLade; alle

smaken komen aan bod.

• ChocoLadefontein met fruit en andere

zoetigheden

• Demonstratie van Kees Raat, bekend

van Unlimited Delicious

• Bonbons proeven

• Bestelt u een voor- en een hoofdgerecht

in CircLes Restaurant dan ontvangt u

een lekkere chocolade proeverij gratis

Spectaculair

Paaslunchbuffet

Voor chocolade

I liefhebbers
Bestelt u in maart een voor- en een hoofdge-

recht in Circles Restaurant dan ontvangt u een

lekkere chocolade proeverij gratis. *.

Bonus Jackpot Maart

Zoek de zon op!

Maak van 1 maart tot en met 15 april met de

Bonus Jackpot kans op 1 van de 100

reischeques t.w.v. € 200,-1 Een mooi begin

van een nog mooiere vakantie!

50 plus pagina *,

P

idrtse Courant 28 FEBRUARI 2008

'Zomaar een foto van vroeger'

Altijd leuk om te kijken ofje bekenden ziet. Van Anneke Vermaat-Dammann ontvingen wij een

klassenfoto van de zesde klas van de Karel Doormanschool, jaargang 1963-1964. De meeste

namen zijn bekend, maar een enkeling staat nog een vraagteken bij. Indien u weet wie de

ontbrekende namen zijn, stuurt u dan een email naar 50plus@zandvoorEstcoura11t.nl of bel de

redactie, tel. 5732752.

Boven van links naar rechts. Albert 'Joke U 'j'oric >:<:!><::;. ilei): Leer: Gerrit Zwemmer,

Johan Pellerin, Kees Determann, Meesier Niilaiui, vViiiicSchüüsticrqcr. Anaciadt Kater. Piet Brouwer,

Margo Lantinga, Dik Drommel, Marcel Meijer.

Onder van links naar rechts: Kickie Daanejoop ?, Hedy Schmidt, Bob Keur, Goert Ciltay, Anneke

Dammann, Wllly Weber, Piet Visser, Ciska Determann, René Visser en Gerard Schotten

Lammetjes in de wei

Ze zijn in heel Nederland te zien, maar voor het ultieme voor-

jaarsgevoel moet u beslist een weekendje naar Friesland. Je

kunt er heerlijk wandelen, fietsen, zeilen en genieten van de

Friese hartelijkheid. Dan bent u meteen van het vooroordeel

af dat Friezen stug zouden zijn.

Oude-en Nieuwe Biltzijl, waar

de Bildstars vandaan komen.

Om te winkelen moet u beslist

naar Ljouwert (Leeuwarden),

sinds 1504 de hoofdstad van

Frieslan. Het heeft ietsweg van

Utrecht, met zijn vele gracht-

jes. Het Fries Museum en het

Verzetsmuseum Friesland aan

deTurfmarkt zijn absolute aan-

raders.

Rondom de Friese meren
In zuidelijke richting vindt ude

berc nde Frle

De eerste plaatsnaamborden

die u ziet, als u de Afsluitdijk

af rijdt, doen vermoeden dat u

per ongeluk in het buitenland

terecht bent gekomen. Zurich

is een gewoon Fries plaatsje.

Pingjum trouwens ook, al klinkt

het Chinees. Bezoek de groot-

ste Friese havenstad Harns

(Harlingen)en kijk uit over de

krijge,

. Wij Zandvoorters

zee, toch? Maar het monumen-
tale centrum is ook de moeite

waard met zijn fraaie gevels.

Vanuit Harlingen kunt u via de

dijk naar het noorden rijden. Wel

voorzichtig want het wemelt

er van de lammetjes. U komt

langs de grappige dijkdorpjes

het Tjeukermeer, Slotermee

en het Snekermeer, waar u i

Snits (Sneek) de Waterpooi

met zijn unieke tweelingtc

ren kunt bekijken. In Workun

een van de Friese elfstedei

moet u beslist het Jopi

pen. De schilderijen, zoals he

'Stilleven op een AB-dekentj-

zijn met fotografische pree

sie gemaakt, In Friesland i

zoveel te zien en te belevei

misschien kunt u er niet va

in slaap komen. In dat geval

schaapjes tellen een idee? C

toch niet, het zijn er zoveel e

Samenwerking Loket Zandvoort

en Pluspunt groot succes!

Op 18 januari 2006 werd het Loket Zandvoort officieel ge-

opend. Het Loket is een samenwerkingsverband van Stich-

ting Pluspunt, Stichting Kontext (voorheen maatschappelijke

dienstverlening) en de Gemeente Zandvoort. Van dit pilotpro-

ject, dat drie jaar duurt, kan nu al geconstateerd worden dat

heteno

De Gemeente biedt een col-

lectieve ziektekostenverzeke-

ringwaarbij de eigen bijdrage

wordt vergoed. Omdat die

had, kwam ze ook in aanmer-

king voor kwijtschelding van

gemeentelijke belastingen

en de aanslag van Rijnland.

Wij hebben haar geholpen de

len.Ze waszó blij. Er wordt dus

veel breder gekeken, dan .-.Meen

iemand komt."

Steeds meer bezoekers

In 2007 wisten 1867 dorpsgeno-

ten het Loket te vinden Een stij-

ging in het bezoekersaantal van

18%. Ze zijn dan ook erg blij met

de 6 vrijwilligers van Pluspunt,

c\t na een -.ac^-if op = 3 ng

het Loket ondersteunen bij het

1 januari bevindt zich ook een

Loket in wijksteunpunt Noord,

waar u donderdags van 9.00

tot 11.00 uur terecht kunt. Het

Loket in het Gemeenschapshuis

aan de Louis Davidsstraat 17 is

dagelijks geopend van 9.00 tot

12.30 uur. Bent u niet in staat

om het Loket te bezoeken?

Bel even met 57 40 450 en er

wordteen huisbezoek geregeld.

In juli neemt de Gemeenteraad

het besluit of dit pilotproject

wordt omgezet in een defini-

tief samenwerkingsverband.

We gaan er vanuit dat de raad

dejuiste beslissing neemt. Een

zorg minder!

Lyde de Graaf, coördinator

van het Loket en Nathalie

Lindeboom, senior ouderenad-

viseur en coördinator vrijwil-

llgersbeleid van Pluspunt,

vertellen glunderend over de

samenwerking: "leder vanuit

onze eigen expertise, vullen

wij elkaar prima aan", vertelt

Nathalie. "We zijn ervoor ie-

dereen, van o tot 100 jaar",

zegt Lyde, "het loket is ook de

toegangspoort tot de Wmo."

Niet meer van het kastje

naar de muur
Loket Zandvoort geeft u

informatie en advies over

voorzieningen. Instellingen

en regelingen op het gebied

van wonen, welzijn en zorj

Bijvoorbeeld het aanvrage

van huurtoeslag, woningaar

kostenverzekering, hulp b

thuisadministratie. "Het ge

beurt eigenlijk nooit dat w
iemand niet kunnen helpen

zegt Nathalie trots.

Verder kijken dan de neus
lang is

De naam 'loket' doet misschien

vermoeden dat u voor een lo-

ketje of balie zo snel mogelijk

geholpen wordt, omdat er nog

20 wachtenden voor u staan.

Niets is minderwaar. In een

rustige omgeving nemen de

medewerkers alle tijd voor u.

Lyde vertelt ter illustratie: "Een

mevrouw kon de eigen bijdra-

ge voor thuiszorg niet betalen.

3



Swaluëslraat 2. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week g -2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 19

februari en de verdere in week 8 door het college

genomen besluiten zijn 26 februari vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel ig2, tweede lid, van de Gemeen-

tewet liggen de begrotingswijzigingen van de agen-

dapunten die op 4 maart 2008 aan de gemeenteraad

ter vaststelling worden voorgelegd en d ie financiële

consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot

en met 4 maart 2008 ter inzage bij de balie van het

Verordening parkeerbelastingen 2008

Inde vergadering van n december 2007 heeft de ge-

meenteraad van Zandvoort de hieronder volgende

verordening, inclusief toelichting en eventuele tarie-

Parkeerbelastingen 1008

De verordeningen treden in werking op 1 maart 200S.

De wijzigingen in de verordeningen betreffen voorna-

voor het belastingjaar 2008.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden

(zie elders in deze publicatie) kosteloos ter inzage

metde medewerkersvan Gemeentebelastingen Ken-

nemerland Zuid, telefoon (023) 5225531, Postbus 47,

2050 AA Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen

afschriften van de verordeningen tegen betaling van

Mandaatregeling 2008 vastgesteld

Op 12 februari 2008 hebben burgemeester en wet-

houdersvan Zandvoort, alsmede de burgemeester, de

regeling vervangt de mandaatregeling 2007. De man-

daatregeling 2008 bevat algemene regels over het ver-

lenen van de bevoegdheid tot besluitvorming door het

gemeentebestuur aan medewerkersvan de gemeente.

Op 12 februari 2008 hebben burgemeester en wet-

houders daarnaast het mandaat- en volmachtbes lult

2008-1 vastgesteld. Hierin is concreet vastgelegd welke

bevoegdheden burgemeester en wethouders aan

bepaalde medewerkers hebben gemandateerd. Ook

de burgemeester heeft een soortgelijk besluit geno-

men: het mandaat- en volmachtbes luit burgemeester

200B. Alle hierboven genoemde besluiten treden in

werking op de dag van deze publicatie. U kunt deze

besluiten gedurende vier weken na deze publicatie

tijdens de gebruikelijke openingstijden inzien bij de

ie Zr-ndv;::-'! ~ege ,_

.is:* he;L iten :i|
,_ geen bezwaar

en/of beroep niogei:

Zandvoort Schoon?!

Op donderdag 6 maart organiseert de gemeente een

grote bijeenkomst over Zandvoort Schoon?! De bij-

eenkomst is in gebouw De Krocht en start om 19.30

uur. Iedereen is welkom om mee te praten en mee te

bepalen hoe de Zandvoortse straten en pleinen nog

Ideeën die werken

Het is de bedoeling dat de deelnemers met veel goede

gaan. Tijdens de avond krijgt u uitleg waarom de aan

-

: in ::j'deel ovei Zansvoor: geven

Fotabewijzen

In de aanloop naar de avond kunt u al uw ideeën

aandragen -zie mailadres hieronder. Maar het blijft

niet bij praten. Ook is iedereen van harte uitgenodigd

om foto's rond het onderwerp aan te leveren. Uw

webonderdeel 'Zandvoort Schoon? I'

Interesse? Meld u aan via schoon@zandvoort.nl

naarschoon@zandvoort.nl

Maak foto's. Mail ze naarschoon@Jzandvoort.nl.

Verkeersbesluit

Op grond van het op ï november 1999 in werking

getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op ig

februari2O07 besloten tot: De aanleg van een gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Max.

,t naast ni 67

Raadvergaderlng

De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 maart. Op de

agenda staat

Opening.

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen van 29 januari 2008

a Aanpassing enige verordeningen

bie begrotingswijziging 2007 HDK

c Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs

Zuid-Kennemerland

d Kadernota 2008 deel II (begrotingsuitgangspunten

2009)

e Claim Stede

-Aanvullend krediet Louis Davids Carré

- Regionalisering brandweer

- Begrotingswijziging ten behoeve van de uitvoering

BAG

-SubsidieverzoekCircultrun

-FinanciermgMuziektent

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens te gei": ::etalr"g algemeen beschikbaar.

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00

uur live uitgezonden doorZFM [kabel FM 104.. 5, ether

FM 106,9)

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op

5 maart vanaf ;o.oo uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19 30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

-Besluitenlijstvergaderingvan 30 januari 2008 en

toezeggingen

voorafingebracht:

-Voorstellen beoogde marketingmanager plus toe-

lichting

- 5tand van zaken marketingmanager

- Stand van zakenVW Zuid Kennemerland

- Open baar vervoerver bind ing Zandvoort - Schiphol

-Jaarplan Politie

-Rondvraag

-Sluiting

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren.

Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda als over

derwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aanmelden.

Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet uiterlijk

maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een

vergadering die de woensdagavond daarop wordt

meente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA

Zandvoet of per mai g' ffie&':a ,n dvoort nl. Afgeven

aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-

ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het

onderwerp meteen toelichting op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten meteen concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

5 b a d : com iri esiês : n:":ieng e
,_ meepraten) of ;::• te

vragen bij de griffie.

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentelijke public

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

-Witte Veld 34. p aat;e' kïzij- ingekomen 14 februari

-Kostverlorenstraat 111, uitbreiden woning, ingekomen

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken,

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijste Hing van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling word en verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de

voor het-

-vergroten van de woning op het perceel Kostverlo-

renstraat 111 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

2008-031RV)

de ( entrdle Balie van het gemeentehuis tijdens de

/djjpl cjJif'i- <an een ieder schriftelijk of mondeling

haar/zin zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

rna'<ei In et college van Burgemeester en Wet-

hnudi-r,. 1'nstbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in

vrrrreldrn.

Kapvergunningen verleend

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-

wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-

staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht Postbus 1621 1003

BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de presidentvan de rechtbank

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
vooi'l::::ig= '0011 en : ng r dienen bij de piefen" van

de rechtbankte Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroep-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige .'ooi'i en ing wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Haltestraat 7, uitbreiden restaurant verzonden 21

februari 2008, 2007-158 Lv

-van Stol bergweg 3, plaatsen da kop bouw, verzonden

21 februari 2008, 2008-006 Rv ie fase

- Burgemeester Nawijnlaan 34, uitbreiden woning,

verzonden 21 februari 2008, 2007-214RV

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centra Ie Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tuden;. opening.G'jij^e-'i Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend making een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzend datum

van de vergunning, f" dien -et gee" vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermeld ing van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeesteren Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

Gemeente Zandvoort

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 1611 zooj BR Haarlem.

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar vla (023) 574 01 00,

maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren vrijdag

8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel metde Centrale Meldlijn (023)57402 00, ófvul op

de website het digitale formu ie' n óf stuur een brief

naarde klachtencodrdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur

Donderdag: 08 30 -20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat :i n dage ij--.:", open tussen 08.00

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaartussen 09.00 en 10.00 uur.

Opzoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Za-Jvooi t.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse scouting collecteert voor Jantje Beton
n de week van j tot en met 8 maart wordt weer de jaarlijkse ten goede aan het jeugd- en we behuiz

erk. 50% i

de deelnemende ten, spelm

verenigingen, de rest wordt kampeerm
besteed aan allerlei plaatse- enz. Zeker

lijke en landelijke noden bij tijd waarin

utingleden zijn her- een geldig legitimatiebewijs, dediverse jeugdverenigingen, lei subsidie

collecte van Jantje Beton gehouden. Van maandagt/m vrijdag jongen

wordt door de Zandvoortse scouting huis aan huis gecollec-

teerd en op zaterdag bij de winkelcentra.
3WTJE

BfTPN

kenbaar aan hun uniforn De opbrengst komt geheel Zoalsondersteuning bij nie i het steunen door Jantje geworden
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Autosport

Jaarkaarten Circuit Park Zandvoort weer verkrijgbaar

Ook dit jaar hebben vaste bezoekers van Circuit Park Zand-

voort de mogelijkheid om een voordelige jaarkaart aan te

schaffen. De jaarkaart is verkrijgbaar vanaf € 60 euro en biedt

toegang tot alle Circuit Park Zandvoort evenementen.

De regelmatige bezoekers

van Circuit Park Zandvoort

zijn met een jaarkaart niet al-

leen voordelig uit. ook hoeven

zij niet langer in de rij voorde

kassa's te wachten. Zij kunnen

gewoon doorlopen Naast alle

evenementen op Circuit Park

Zandvoort (waaronder ook de

DTMI), geeft de Jaarkaart ook

gratis toegang bij de Dutch

Power Pack Festivals op TT-

Circuit AssenendeMastersop

het circuit van Zolder (8). De

jaarkaart is alleen niet geldig

tijdens het AiCP World Cup of

Moto rs port wee ke nd

.

Korting met ZandvoortPas

Nieuw in 2008 is de Duinjaar-

kaart. Deze kaart is goedkoper

dan de Paddockjaarkaart en

geeft toegang tot het gehele

duinterrein. Voor de Duin-

jaarkaart betaalt men slechts

€ 60. Autosportliefhebbers d e

auto'svandichtbij

n iet 'é

tieren bijvoorbeeld coureursom

eer handtekening willen viager.

kunnen een Paddockjaarkaart

aanschaffen. Deze kaart kost

€ 115 en biedt vrij entree tot

de paddock en de duinen.

Indien u in het bezit bent

van een ZandvoortPas krijgt u

maarliefst €15 korting op een

Paddock aarkaart. Houders van

een Paddockjaarkaart krijgen ook

toegang tot de overdekte hoofd-

tribune, behalve tijdens de DTM
en de AiGP Voor kinderen tot 12

jaar kost een Duinjaarkaart € 30

en een Paddockjaarkaart € 60.

Aanvragen
Via de website van het Circuit

Park Zandvoort is het bestel-

formulier te downloaden.

Daarnaast kan men tijdens

kantooruren bellen met

5740740, dan wordt het aan-

Meer informatie is te vinden

op www.circuit-zandvoort.nl.

De directe link naar het be-

stelformulier is: wwwcircuit-

zandvoort.nl/events/tickets.

Autosport

45 jaar Racing Team Holland
In 1963 vonder een ontmoeting plaats tussen Hazelhoff Roelf-

zema en Ben van Marken, twee raceliefhebbers. Roelfzema

had zijn zoon Erik beloofd hem te ondersteunen bij diens am-

bitie om coureur te worden. Roelfzema en Van Marken beslo-

ten tot de oprichting van een stichting die de belangen van

de Nederlandse autosport zouden moeten behartigen. De op-

richtingvan het RacingTeam Holland vond in februari exact 45

jaar geleden plaats.

n restaurant DeVijverhut

erzameiden zich Van

Roelfzema, Fred van der

Vlugt, Henk van Zalinge,

Ben Pon, Maarten van

Wamelen, Rob Slatemaker,

Wim Blankevoort, Hans

Apets. Niet Iedereen had

dezelfde hoge verwach-

bereid de eerste spon-

sorbijdragen in de pot te

stoppen. Het doel was dui-

delijk: ondersteuning aan

jon ge, talentvol Ie coureurs

met mogelijk een wereld kan

pioen in het verschiet.

Het eerste grote succes w;

de sponsoring door Pon, in

porteur van Volkswagen e

Porsche De bijdrage van -

44.000 maakte de koop van de

nieuwe Porsche 9045 mogelijk.

Het huzarenstuk van het jon-

ge RacingTeam Holland kwam
een jaar later, toen Pon in de

Porsche 904 succesvol definish

behaaldetijdensdeGrand Prix

Tafeltennis

Zandvoorts tafeltenni stalent

naar landelijke finales

Onze plaatsgenoot Sander van de Oever heeft zich met bijna

speels gemak geplaatst voor de landelijke finales tafeltennis.

Hierdoor hoort de 10-jarige tot de top 12 van Nederland. Hij

HBC/Mascini uit Heemstede.

Onzejonge plaatsgenoot serveert

De jonge Zandvoorter tafel- Ondertu:

tennist pas 1,5 jaar maar wordt er weer <

nu al gezien als het grootste

aanstormend talent. Door op

één na alle poulewedstrijden

tijdens de halve finales in

Zwolle overtuigend te win-

nen, plaatste hij zich voor

de finale op 31 mei en i juni

In Pannlngen (Limburg). Een

prestatie van formaat!

n heeft het talent

ning bij. Afgelopen weekend

won hij het rankingtoernooi

In Nijmegen (60 deelnemers!)

en mocht na afloop, naast de

grote beker, zijn A-licentie in

ontvangst nemen. Van de Oever

behoort nu officieel tot de top 8

van Nederland in zijn leeftijds-

van Spa. Kort daarna kwam
er glorie op de Nürburgring.

De eerste coureurs werden
in 1964 voorgesteld: Ben Pon,

Rob Slotemaker en Henk van

Zalinge. Later werd het team
uitgebreid met David en

Gijs van Lennep, Wim Loos,

Gerhard Koch, Robert Buchet

en Carel Godin de Beaufort.

Vele volgden door dejaren

heen, jong talent kon zich

in het team ontwikkelenen

vloog vervolgens uit. Na de

eerste lichting rijders ein-

digde de 'Porsche periode'

(1964-1967). Een nieuwe

lichting stond klaar met Jan

Lammers, Arie Luyendijk

en Huub Rothengatter In

1978 behaalde Lammers de

Europese Formule 3 titel.

-10 2008 is het Racing

m Holland nog steeds

:cesvol. De broers

-nhard en Pieter-

istiaan van Oranje heb-

: gelederen verstrekt en

ers is terug Inmiddels

een boek verschenen

e geschiedenis van dit

ïdse fenomeen: 'Racing

Hoiland, history of the

Autosport

Final Four slotakkoord in

Dutch Winter Endurance Series

Zondag 2 maart zal het Circuit Park Zandvoort het strijdtonee

zijn voor de laatste race van het Winter Endurance Kampioen

schap. In het winterkampioenschap neemt racenestor Michae

Bleekemolen de leiding.

gteam

Of de Aerdenhouter ook de

titel opstrijkt hangt af van be-

hoorlijk wat factoren. Daarbij

speelt de eindpositie die hij

In zijn eigen divisie haalteen

rol, maar ook wat bijvoorbeeld

Kevin Veltman gaat doen.

Veltman rijdt niet in dezelfde

divisie als Bleekemolen maar

kan met zijn eindklassering in

de race van komend weekend

Op dit moment verdedigt

Bleekemolen in het totaalklas-

zes punten. Als Bleekemolen

in zijn divisie wint is er niets

aan de hand en is hij de kam-

pioen. Stel dat Veltman wint

en Bleekemolen in zijn divisie

vierde of lagerfinisht, loopt hij

detitelmis.

Hoe het de equipe van Peter

Fontijn en Zandvoorter Peter

Furth zal vergaan is nog af-

wachten. Op Assen kenden de

beide Peters een dramatisch

verloop van de race Hun BMW
kwam maar niet goed uit de

verf. Voor veel rijders zal de

Final Four de opmaat beteke-

nen naarde Paasraces die 21-23

maart verreden worden. Vaak

wordt bij de laatste race in de

Dutch Winter Endurance Series

de laatste tests uitgevoerd

door rijders die het complete

'normale' kampioenschap af-

ZSC'04 verplettert BSM
Zo moeilijk als de uitzege bij BSM 7 was, zo gemakkelijk werd

de thuisoverwinning binnengehaald. Het leek afgelopen vrij-

dagavond in de Korver Sporthal wel prijsschieten voor ZSC'04

tegen de Bennebroekers. De toeschouwers hadden een tel-

raam nodig om de stand bij te houden.

Dit keer was Ferry Vooys de

afwezige bij de Zandvoorters.

David Konijn is nog steeds ge-

blesseerd en wordt niet meer

terugverwacht. ZSC'04 werkt

aan een goed slot in de com-

petitie van de derde klasse.

BSM ging op de pijnbank en

moest de gifbeker tot de laat-

ste druppel leegdrinken. Het

was in de tweede helft zelfs zo

dat BSM werd overlopen door

het goede spel van ZSC'04.

Elke speler van ZSC'04 scoorde

wel één of meer doelpunten.

De enige die niet wist te sco-

ren was doelman Sander van

derWal.Uiteindelijkwerd het

16-1, "Een prima uitslag", was
het commentaar van Vincent

Fleers na het eindsignaal van

scheidsrechter Leijen. "Het

enige minpuntje was dat te-

gendoelpunt. Daar ben ik ziek

van", aldus aanvoerder Michel

van Marm na afloop. De cap-

tainvond dat niet iedereen bij

de les bleef. Bij een grote voor-

sprong had ZSC'o4de neiging

om de verdediging wat meer

te laten voor wat het was en

dat was precies het probleem

waarVan Marm op doelde.

Autosport

Zandvoorter in Formule Ford

Zandvoorter Jan Paul van Dongen zal het komende seizoen

zijn Formule Ford met Zetec-motor verruilen voor een Formule

Ford met Duratec-motor. Oe oudste zoon van oud-coureur

Cees van Dongen gaat met een Van Diemen uit 2006 rijden.

Vorige week had Van Dongen
het genoegen om met zijn

nieuwe auto rond te mogen rij-

den op de Zandvoortse duinen-

piste. Opvallend isde kleurstel-

lingvandeVan Diemen 2006.

De gele kleur is gebleven, maar

de :
|
Linten van het bodywork,

de zogenaamde 'sidepots'. zijn

blauw. Een typisch Zandvoorts

kleurtje dus. Voor sponsoring

is er ruimte genoeg "Ik ben

Zandvoortse bedrijven deze

Zandvoortse bolide willen

sponsoren, dan kan dat uiter-

aard", aldus de oudere broer

van Dannyvan Dongen

De grootste successen
behaalde de oudste Van
Dongen uit het bekende

Zandvoortse racegeslacht

in 2005. In dat jaar werd Jan

Paul Nederlands Kampioen

en Benelux Kampioen in

de klasse First Division.

Helemaal alleen zal van

Dongen voor het komende
seizoen er niet voor staan.

Raymond Surink, die dit

seizoen zijn debuut in de

Formule Ford maakt, wordt

de nieuwe teamgenoot van

Van Dongen en wellicht

wordt het team nog uitge-

breid met een derde rijder.

VOETBAL (zaterdag)

SV Zandvoort is de kluts kwijt

Het laaggenoteerde ZOB heeft afgelopen zaterdag SV Zand-

voort op een ondubbelzinnige manier met de neus op de fei-

ten gedrukt. Het elftal van Piet Keur verloor de slag vooral op

het middenveld waar het de routine van oudere spelers miste.

Zandvoort, dat weer eens met een heel ander elftal moest

aantreden, verloor kansloos met 1-2 van de nummer 10 van de

ranglijst.

i-tai\1e- bivaï.-;ee'de maarniet

in staat was doelrijpe kansen

te creëren. En dan treedt de

oude voetbalwet in werking:

als jij niet scoort, doet je te-

genstander dat wel. Bij zo

goed als de eerste aanval dat

ZOB weer bij Van Kampen
kwam, het was toen al de

60e minuut,was het raak. Met
een diagonaal schot verraste

Tim van der Velden vriend en

Ijand en zette zijn ploeg op^>w—

^

» voorsprong, o-i. Zandvoort

1 iMK ~~

SF
Lem mens mocht een vrije trap

nemen, net over de midden-

lijn. Gedragen door de wind en

met een mooie curve bereiktek \ de bal de voor zijn man geko-

men Ferry Boom, die alleen

j^j^ê
j

i
maar in hoefde te koppen, 1-1.

Acht minuten voor tijd was

!
het weer raak voor de gasten.

/•^.f*- Jt Ferry Sarabi was veel snel-

-•• V J~L ler dan Sander Hlttinger en

Won of the mutOl Bas temmens werkt rch langs zijn tegenstander
Met man en macht probeerde

Het had zo mooi kunnen de Zandvoortse doelman zij Zandvoort in ieder geval nog

zijn. De inhaalwedstrijd te- engeltjes weer eens meege één punt te halen maar het

gen ZOB winnen, daardoor nomen en hij had ze nodif mocht niet meer baten, de

de derde plaats veroveren en ook. Tot twee keer toe werd d vijfde nederlaag van dit sei-

dan kans maken opeen plaats bal doorde ZOB-aanvailers zoen was een feit.

n de nacom petitie. Dat was het aluminium gedeponeerc

i/oor Zandvoort het belang en tot twee keer toe kwam h Doorhet verlies zakt Zandvoort

van deze wedstrijd. Het zou weer het veld in, pardoes i
nu naar de zesde plaats, sa-

echter niet gebeuren. Van de handen van Van Kampen men met Kennemerland (de

meet af aan waren de gasten Zandvoort zwalkte en was on gastheer en tegenstander

ree] feller in de duels, hielden machtig om de bal lang in d van komende zaterdag) en

de bal beter in de ploeg en ploeg te houden. Toch was he Monnickendam. Het pro-

zorgden, gesteund door een bij rust nog 0-0. gramma geeft echter nog

straffe wind in de rug, regel- een viertal sterke ploegen als

matig voor gevaar voor het Na rusteen steeds beter draa tegenstanders en er zal hard

doel van Michel van Kampen. end Zandvoort dat hoofdzake gewerkt moeten worden om
Vooral in de eerste helft had lijk op de helft van de tegen niet nog verder te dalen.

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)

Accountantskantoor

Club 25

CNG Groep

Danzee

Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame

Huppelschoten

Administratiekantoor

De Zeespiegel

Dorsman Assurantiën

Schoonheidssalon

Aerdenhout

K.Willemse FairyGolf Schoonmaakbedrijf Broos BV.

Auto Strijder Gemeente Zandvoort Sea Optiek

Autobedrijf Zandvoort Holland Casino Slagerij Marcel Horneman
Bertram & Brood IJzerhandel Zantvoort TaoïstischeTai Chi Vereniging

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

M ulti Rent Autoverhuurbed rijve

Muslc Store

n Thai Paap Strandpaviljoen 17

Thalassa Strandpaviljoen 18

Café Neuf

Café Oomstee

Netexpo Internet BV

OHD
Top Thuiszorg

Van Aacken Glaszettersbed rijf

Cense en van Lingen

ChinChin

P.vanKleeff

Parfumerie Moerenburg

VanSchaikOmaco
Willemse Elektrotechniek

Circus Zandvoort Peuterspeelzaal Dribbel WL bestrating

J



Zandvoortselaan 12

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de

voorzijde, veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes),

3 slaapkamers, knusse zolderverdieping en zonnige achtertuin

op het zuidwesten met achterom.

• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

• Glas in lood bovenlichtjes erker

• Besloten achtertuin met achterom

• Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer

• Woonoppervlakte ca. 150m' ^êo°)
• Perceeloppervlakte 270 m' vw^i^ur

Vraagprijs^ 698.000, -

Van Stolbergweg 13

Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van

Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin

(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe

woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat in

een rustige, kindvriendelijke omgeving.

• Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

worden geplaatst op de V verdieping (april 2008)

Strak stuukwerk

Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het Qeop
Kostv erlorenpark nr*»! i™.

Woonoppervlakte ca. 145 m1

,
perceeloppervlak 443 m'

Vraagprijs € 575.000, -

Kostverlorenstraat 61

Goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa in het geliefde

Groene Hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol

en prettig huis, dat in werkelijkheid groter is dan het lijkt.

De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer,

een prachtige keuken, zeer royale living (ca. 55 m !
), hoge

plafonds, achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur,

zomerhuis, achter -en voorinrit en carport!

Geschikt voor praktijk of kantoor aan huis

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 250 m'
&>

Vraagprijs € 895.000, -

Meester Troelstrastraat 24
Op steenworp afstand van beschermd natuurgebied gelegen

hoekwoning met oprit, vrijstaande stenen garage, woonka-

mer met erker, royale L-vormige woonkeuken, 4 slaapkamers

en zonnige tuin. In 5 minuten bent u al in het centrum of op

het strand, alle voorzieningen zijn binnen handbereik.

Heerlijk wonen tussen duin en zee!

In gewilde woonomgeving, Zandvoort zuid

Verwarmde garage

Zonwering voorzijde woning

Woonoppervlakte ca. 140 m J

,
perceeloppervlak 343 m2

&$>
Vraagprijs € 450.000,-- *£*£.

Trompstraat 13/1

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)

op de hoek van de P verdieping met zonnig balkon op het

zuidwesten en nog geen 50 metervan het strand gelegen. Dit

complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en alle

voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing

Berging op de begane grond

Boodschappenlift

Woonoppervlakte ca. 75 m1

Vraagprijsappartement € 219.000,--

Vraagprljs garage € 30.000,--
&_£

Frans Zwaanstraat 82
Fantastisch wonen met vrij uitzicht over beschermd

natuurgebied"deAmsterdamseWaterleidingduinen".

Deze recent totaal verbouwde eengezinswoning straalt

luxe en comfort uit en is zo te betrekken!

Gevoel voor design, ruimte, licht en sfeer

Voor -en achtertuin in 2007 aangelegd

Nu 2 riante slaapkamers, de mogelijkheid om de

oorspronkelijke situatie van 4 slaapkamers te lalen

herleven is natuurlijk mogelijk

Woonoppervlakte ca. 135 m!
,
perceeloppervlakte 178 m'

<36CJ5
Vraagprijs € 498.000, - <*£*£*



ElZandvoo
Courant

Nieuw
in Zandvoort!

Zaterdag 8 maart a.s.

opent

Bij ons vindt u een

ruime sortering

hobby - en kunstschilders

materialen

en benodigdheden...

maar ook een

geweldige

collectie schilderijen!

U bent van

harte welkom bij

Hobby-Art

Gasthuisplein 6

Zandvoort

023-5733223

Storm houdt weer huis op het strand

:en noordwester

1. Niet a

gonnen of eer

storm zorgde 3

nodige proble

leen verdween er weer een

goot deel van het zand, ook

moest een aantal strand-

pachters maatregelen ne-

men om hun bezit niet in

de kolkende zee te zi<

dwijnen.

Zo moesten twee conl

van watersportcentrum The }

Spot met spoed weggehaald

worden omdat het talud waar

ze op stonden aan het instor-

ten was. Ook moesten strand-

pjchte-s hierendaartegelwerk

ophalen en werden daken met

zandzakken verzwaard om ze

op hun plaats te houden. Ook het nippertje Even ten zuid'

waren er grote problemen voor van het naaktstrand, niet

Naaktstrand

Op het naaktstrand ontston-

den evenzeer weer grote pro-

blemen Paviljoen Amerika

dreigde in zee te verdwijnen

hield het uiteindelijk op

dan 15 meter voorbij het laat-

ste psv hoen, stortte een groot

deel van de Zeereep in zee. Al

deze problemen zijn ontstaan

door de verkeerde zandsup-

pletie door Rijkswaterstaat van

een aantal jaren geleden. De

suppletie hield op bij p;

ardoi

n 'slijtgat' ten zuiden da;

n ontstond.

'Het is m aar goed dat

de strandstoelen

er nog niet stonden'

M-i I GROERNL
INANCIA [, S F. RV

«ü» J
De eerste Klnderkunstlljn vin

Nederland Is een feit en wordt

op 7 maart om 14,00 uur offici-

eel door Wethouder Toonen en

notaris Swart op het Gasthuis-

plein In Zandvoort geopend.

'Dichter bij zee' Marco Termes

zal een gedicht voordragen dat

hl) speciaal voor deze gelegen-

heid gemaakt heeft.

vervolg op pagina 5

m
13 ei*tram

Heel Allifison €1.75

Proefstolletje € 1.25

weekendtaarlje: Mokkaslof

Hef nieuwe
gebaksassortimen t:

chipolata, rhum,
advocaat, baton,

truffel, hazelnoot en
caramel

y

EXCLUSIEF DEALER:

DOLCE
& GABBANA

Kerkslraal 34-36

2042 JG Zandvoori
Tel. 02Ï - 57 12 466

Auto Strijder

Zandvoort
Zie onze advertentie

pagina 14

Vanavond inloopavond
voorontwerpbestemmingsplan
Centrum

Gemeente Zandvoort

0



Familieberichten

De Koninklijke Nederlandse Redding

M;uuidi;ippii ontving tiet di-:'Cvit(e bedel)! dat is

overleden haar

on d opstapper van liet reddiiijjstation Zandvoort,

de heer D.W. Spaans

GL-durendL- iiiim 2^ i;u:" wis Ij ij Lic Kc.idin^

Maatseli uppij zeer toegewijd.

7.i in i.a^iUchlii.i:. z:ü door ons,

maar speciaal door liet red d ii"i(> station Zandvoort,

in ikmkKiiv iierinnei'ing weiden y >_
1

"j
i .

;

l i
e-

1

",

.

i inze geiiaei'.ten uïi,i:i uit naai' zijn kinderen en

verdere familie. Wij wensen hen de kracht toe het

gemis een plaats te geven.

emanning Zandvoort

medewerkers KNRM

Burgerlijke stand

23 FEBRUARI - 29 FEBRUARI 2008

Geboren:

Niklta Robine, dochter van: Booker, Willem

Benjamins, Daphne Annette.

Florls Lode Pepijn, zoon van: Kouwenhoven, Mar

en: Verhulst, Nathalie Anna Ellsabeth

'ehand.Cornelia Dirkje.

Ondertrouwd:
Gazan. Benjamin lij

Witvoet, KlaasJane

Gehuwd:
Broer, Roel en Jongmans.Anna Louisa Maria Pauline

Overleden

Dijkstra geb van derVlerk, Victorina Gerredina,

oud 66 jaar

Spaans, Dirk Willem, oud 75 jaar.

Keur, Evert Willem, oud 71 jaar.

Schut geb. Wissing, Willem i na Agnes Al ida,

oud83jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 9 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www. kerkzandvoort.nl

10.00 uurds.W. van Galen

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor H Kaandorp

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikcnloan 7

www.Adventskerk.com /««—
10.00 uur ds. MA. Smalbrugge '

^jCv,
RK Parochie Antonius 81 Paulus, ^^S-^
Sparrenlaan 9, Aerdenhout (Tl TT
www.aap-parochies.nl ir^™*
10.30 uurPastor IJ.Tuijn

_sr^>iPi^^ipSiSP_

Take Five

ZONDAG 9 MAART
vanafló.00 uur

LIVE JAZZ
in de Zuidzaal

nul het

MAINSTREAM
JAZZCOMBO 5

XbeachAc lubTIEN
Vanafzaterdag 8 maart
zijn wij weer geopend

en bent u weer
van harte welkom!

Netexpo Internet is een gespecialiseerd

internetbedrijf. Wegens groei zoeken wij:

PROGRAMMEUR PHP - MySQL {M/V)

po is een informeel bedri|f. Wi| bieder |B een goed

;. intslckcndo secundaire arbeidsvoorwaarden en
>'

111 ii ij. -lijkheden binnen een innovalieve omgeving!

^Netëxpb
EBMDH— t, 023 - 53 18 874

B3D3

l Bibliotheek Zandvoort

Open ngstijden

ma 14.00 uu - 20.00 uur
di: 14 OO uu - 17.00 uur
WO 10 OO uu - 17.00 uur
do: 14 OO uu - 17.00 uur
vrc 10 OO uu - 18.00 uur

, Prins

ia: 10 OO uu - 14.00 uur

S-^ 714131 )

Waterstanden

Club Nautique ©
Vrijdag 7 maart

zijn wij weer geopend!
Strandp av Ijoen 23 Tel. 023 571 57 07

«r
WATER WATER WATER WATE?

Hooc

Do 6 02 50 10.45 14.59 23.30

VB 7 03 25 11.15 15.35

Za 8 01.05 03.56 11.43 16.07

Zo 9 02.02 04.31 12.35 16.46

Ma 10 02.46 05.07 13.00 17.25

Di 11 01.10 05.50 13.46 18.07

Wo 12 01.44 06.30 14.16 08.51

Do 13 02.29 07.11 14.55 19.41

/ SAILFISH RECLAME
>* Voor al Uw raamfolie
reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^

1 Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donde

huis-aan-huls bezorgd n heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hngewegjg-I
2042 GE Zandvoort

Tel Si Fax 023 -5733 752
Email: redactleS)

Joop van Nes
Tel. 06-144 826 85

Openingstijden kantoor:

Vormgeving:

IR De i/g n Zandvoort

Maandagen dinsdag wwwlrdeslgnzandvoort.nl

Overige dagen op afspraa k Druk:

Boesenkool Kramend, tik B.V.

Advertentie acquisitie:

Lettyvan den

Bra nel-Kinderdijk

Tel. 06-434297 83

Email: letty®

Ca strlcummerwerf 23-37

igoiRW
Castricum

Verspreiding:

IVO Verspreiden

Bladmanager:

06-1139 1478

Tel. 06 -460 460 26

Email gillis®

Uitgever:

Zandvoort Press B.V.

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9,250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

pztzzzz

Zandvoortse Courant paaspuzzel

In de aanloop naar Pasen organiseert de Zandvoortse Courant

drie weken lang een puzzelactie, ledere week staat er een

spreuk in de krant verborgen. In verschillende advertenties

staan een letter en een cijfer. De cijfers geven de plaats aan

van de letter in de zin.

a uitkomsten v

^^^^^^^^—^^^^^^^^— Zandvoortse Courant nl

Minnelijke schikking vastgesteld

Oe gemeenteraad heeft op voorstel van het college dinsdag-

avondeen regeling tot minnelijke schikking met Stede BV vast-

gesteld. De schikking is nodig omdat de gemeente de grond in

de Eltzbacherstraat terug moet kopen als het gevolg van een

rechterlijke uitspraak. Het onderwerp stond als hamerstuk op

de agenda en was in beslotenheid in de commissie besproken.

Het CDA wenste er echter, nu het openbaar was geworden,

toch een debat

6 MAART 2008

paasactie@zandvoortsecourant.n

Vermeld bij uwoplossing

altijd uw naam, adres en

telefoonnummer.

Onder de goede inzendingen

worden mooie prijzen verloot.

Wij wensen u veel puzzelplezier

Vereeniging Onderling Hulpbetoon

Op n maart presenteren het Genootschap "Oud Zandvoort"

en de Openbare Bibliotheek 'Het verhaal van Werklieden

Vereeniging Onderling Hulpbetoon'. Aanvang 143° uur m b'~

bliot heek Duinrand, prinsesseweg 24 De toegang is gratis.

WIELERRONDE 2008

rnmmri r^ninirj

Stede BV

ontwikkel;

E

i

l z bac h:e 1 ft 1 a ji l iSlflt C'-:s'.i 11;

grond heeft gekocht van de ge-

meente om een bouwplan te

gaan ontwikkelen voor Marcel

Schoorl, Hij heeft een onderne-

ming aan de Vondellaan voor

de verkoop van snacks en hij

zou destijds moeten verhuizen

in verband met de ontwikke-

ling van park Duinwijk Het

zou gaan om een verkooppunt

voor Schoorl en een aantal ap-

partementen daar bovenop.

Het bouwplan ging door allerlei

oorzaken niet door, mede door

de opstelling van een aantal

buurtbewoners die tot de Hoge

Raad geprocedeerd hebben. De

ontwikkelaar stelt dat de ge-

meente eenwanprest.it e lieert

geleverd en eist schadevergoe-

ding. De gemeente is in beraad

over deze claim en is inmiddels

onderhandel mge " gest.Ttvoo'

het tot stand brengen van een

Ten laste Algemene
Reserve

Voor deze schikking reserveert

het college een bedrag van

€ 400.000 uit de Algemene

Reserve. Dit bedrag is nodig

om de grond terug te kopen {€

167.500 ex. BTW) en voor rente

2003 en een aantal andere za-

ken. Het college kreeg lof van

het grootste deel van de raad

voor de doortastendheid en

hetsnelle reageren. Wethouder

Tates: "We zijn zeker niet over

één nacht ijs gegaan maar

hebben met onze juristen de;

Sii'iikk'iig opgesteld. We onder-

handelen er nog over maar zul-

len er wel uitkomen." De raad

ging akkoord met het voorstel

met alleen destemmen van .,:

CDA-fractie tegen. De gemeen

te kan nu een van de dikste dos

siers eindelijk ski ten

Circuitrun

De organisatie van de

Circuitrun, Le Champion en

de Rotary Zandvoort, krijgen

een subsidie van € 20,000

voor het organiseren van on

der andere een jeugdloop t

dens het hardloopevenemen:

op 30 maart aanstaande. Uu

raad ging met het voorstel van

het college mee al hadden ze

wel kritische kanttekeningen

bij een eventuele voortzetting

van de subsidie m de komende

jaren. Ook v

woord te h

met het co rr

van LeChan

Gert Toonei

reen kritisch

ï. Wethouder

s blij met de

steu; /oor het initiatief e

dat di

2010 perjaar zal worden beke-

ken. Wethouder Tates meldde

nog, in het kader van de an-

Zandvoort, dat hij woensdag
(gisteren) een gesprek zou

hebben met de organisatie

: Wie onde

verhouding met degemei

Volgens Tates berusten

aantal zaken niet gehee

waarheid en hoopt hijzei

te kunnen enthousiasme

Column

Volgens mij...

is elke dag bijzonder. Ma;

de ene dag lukt gewoon bs

ter dan de ander. Dat heeft

(bij mij) met allerlei dinger

te maken. Want, hoe is hel

weer vandaag, heeft manlief

vanochtend een heerlijk ve

broodje gehaald en is m
agenda niet té vol zodat ik

me nog even lekker kan om-

draaien in mijn warme bedje.

Dat zijn allemaal factoren die

mijn dag speciaal maken.

Hebt u bijvoorbeeld iets ex-

tra's gedaan met de (schrik-

kel) dag die we dit jaar zo

maar gratis en voor niets

kregen? En wist u dat op

1 maart de dag van het com-

pliment was? Ik heb nog

zitten vissen naar compli-

mentjes m aar niemand wist

van het bestaan af Wel heb

k dr leden van de raadscom-

missie ''r:i|ecten & Thema's
:< vette pluim gegeven

voor h:;n inzet bij de actie

'Schoon /dndvoort'. In hun

gifgroene hesjes ware

w nrJk'.ji hl 9 ijverig ;

vegen Vi'. jttrrvïgen

be/ems alt jd schoon

bij

Natuurlijk zijn er dagen

d ie nic*. van de kalendei

al mogen Zoals Vader- en

Moederdag, Koninginnedag

nn Hevr jd rigsdagen voo

gelovigen; Hemelvaartsdag,

Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

Maar wat moeten we met de

dagvandelinkshandigen.de

smurfeninruildag, de wereld

toiletdag, de dag van het de-

colleté en ga zo maar door.

Helaas mis ik één dag op het

lijstje en dat is de dag

de communicatie. Deze dag

zou beslist erbij moeten om-

dat het vaak mis gaat. Neem
nou de gemeente die een ster

is in miscommunicatie met

zijn besloten vergaderingen

en inspraakavonden tijdens

vakantie's. De laatste misser

is om op 6 maarteen inloop-

avond bestemmingsp

centrum in het Raadhui

plannen tegelijk met de the-

ma avond' Schoon Zandvoort'

in De Krochtl Met spanr

wacht ik de Zandvoortse dag

van de communicatie af



ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND
30 KAMERS MET DOUCHE/TOILET/

TV/RADIO-CD/MINIBAR/DVD/

ZOEKT HORECA HELD VOOR
RECEPTIE. BAR EN OVERIGE

WERKZAAMHEDEN.

IN PRINCIPE FULLTIME. ZOU OOK EN-

KELE DAGEN PER WEEK KUNNEN.

GAARNE BESCHAAFD, SNEL, SLIM,

POSITIEF EN EEN AARDIGE BEHEERSING

VAN MET NAME DE DUITSE TAAL.

INFO: 023 5715541 (FLORIS FABER)

REACTIE: INFOlgHOTELHOOGLAND.NL

Wij vragen voor het Restaurant van

de Kennemer Golf& Country Club

een zelfstandig werkend Kok &
medewerker, ster bediening om de

kwaliteit en het niveau van dit top

restaurant te verzorgen en waar

mogelijk te verbeteren

Voor inlichtingen of een afspraak:

Fairy GolfBV - B. Duivenvoorden &
H.A van Houten Tel Nr. 023-5713189

Grand café 25
zelfstandig werkende kok

leeftijd vanaf 18 jaar

voor part time of ruil time dienstverband

Eigen 1 nitlatief en verantwoordelijkheid
wordt met een goed salaris gewaardeerd.

Bel en maak een afspraak,
vraag naar Kirsty, tel. 5713510

Week 10 • 2008

Maart
7-8 DeWurf:JubiIeumuitvoering

'Rijke vissers, arme mensen'.

De Krocht.aanvang 20.00 uur, entree €7,

8-15 Kinderkunstlijn: centrum

(officiële opening 7 maart)

9 Live jazz: Mainstream Jazzcombo bij

Take Five aan zee, aanvang 16.00 uur

11 Onderling Hulpbetoon: COZ + biblio-

theek presenteren 'het verhaal van...'

Bibliotheek, aanvang 14.30 uur

15 CDA Bridge-drive: Gemeenschapshuis,

16 Classic Concert: Protestantse Kerk

16 Vlooienmarkt: Korver sporthal

17 Nieuw Unicum: Open dag van de zorg

19 Lentemarkt: Kraampjes en activiteitei

bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

21 Artiestengala: Het Kika Kinderen

Kankervrij Gala Beach FactoryCenterpan

21-23 P.s.r.ces: Circuit

Schoonmaakbedrijf

Broos B.V.

2 full-time

schoonmakers/sters

voor project in Zandvoort

info: 023-533 66 68

'attnentiatfïe ntjufo h ae(eaeit naajt dr inga*

duinen aan dt Zandttan'ittet'aan te Zandna

uiandtfing in deze piarfiüae cmgenina hun

zmfracfitr£ijiie wijze uiaxdrn aeOaixften'

i.tteikiiuf i'an aitn jana. en. tfe-zetttij. tei

-zoeken, wij een:

Setite&iótet

* met enige et&axing ót de rïa 1

* dir tepie>entaurf,entho.uii

IW tof**

ünne Slandidaip

Stt 023-6730062 af 06^/2745673

it ih MantmiauUSjli fe

itari op met

enüaeÜennuii Se Suinta

Zandaaattselaan 13V r'

2042 Xe Zandiieait

FRIDAY14MARCH

Yanks saloon

LAST NIGHT OLD PRICE
BUT TONIGHT YOU DRINK FOR THE REDUCED PRICE

BIER 1,50

MIXDRINK4,-

FROM 20:00 TILL 03:00

Que Pasa ?
(wat gebeurt ei)

Vanuit 't Hemeltje

via De Heeren

is Hans op het

strand aan komen

waaien en gaat nu op

de Spaanse toer.

Vanaf a.s. zaterdag 8 maart

elk weekend keuken geopend

kom en test de kaart bij

vïvl Strandpaviljoen 6

Que Pasa Playa

023-5715286

6 MAART 2008

Waar een klein dorp

groot in kan zijn

Bij de opening zullen de 16] kunstenaars in de dop en de be-

denkers van het project 'Kunst op school', de beeldende kun-

stenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen aanwezig zijn.

door Nel Kerkman

Maandenlang zijn leerlingen

scholen en de brugklas van

het Gertenbach College crea-

tief en actief bezig geweest in

gebouw De Krocht. Met hulp

van HillyJansen en Marianne

Rebel en vele vrijwilligers wor-

den de artistieke kunstwerken

van de leerlingen gedeelteh <

in het Zand voorts Museum en

in de etalages van 50 winkels

tot 13 april tentoongesteld.

Uniek project

Al meer dan 10 jaar heb-

ben Marianne Rebel en Hilly

Jansen kunsteducatie aan

de leerlingen van de Oranje

Nassauschool gegeven. De

andere schoolkinderen waren

niet in de gelegenheid om ook

deze educatie. De twee kun-

stenaars vonden dat het tijd

werd dat alle scholen mee
zouden kunnen doen. Met een

ruimhartige subsidie van de

gemeenteen met ondersteu-

ning van het lerarenteam en

vi jwi hgeis.weid n 2007 r.et

het project 'kunst op school'

begonnen. Niet alleen de ge-

meente deed mee maar ook

Unicef toonde belangstelling

voor het Zandvoortse initia-

tief. Unicef vindt het belang-

rijk dat kinderen tussen 8 en

12 jaar met uiteenlopende

achtergrondenen uit verschil-

lende culturen worden gesti-

muleerd om samen te werken

aan dit kunstproject.

Topstukken

Eén keer per week heeft een

groepje van 15 tot en met 30

leerlingen gewerkt aan een vrij

thema. Het werk is niet alleen

abstract weergegeven, er zijn

ook symbolische kunstwerken

met een hart. een duif, water,

of helpende handen met
acrylverf en mozaïeksteen-

tjes te bewonderen. Volgens

de kunstenaars"zitten er ver-

schillende toppertjes bij." De

veilingmeester van de Goede

Doelen Stichting zal een se-

lectie maken uit 20 kunstwer-

ken. Op 20 april vindt er een

veiling in Heemstede plaats

en de opbrengst zal naar een

goed doel gaan. Natuurlijk

beslist het kind zelf of hij of

zij z'n kunstwerk wil afstaan.

Dat zal best nog een moeilijke

Kunstroute

De route van de ex positie loopt

vanaf het Zandvoorts mu-
seum naar de Haltestraat, de

Kerkstraat en de Grote Krocht.

De Ondernemers Vereniging

Zandvoort promoot de kinder-

kunstlijn 2008 en organiseert

vanaf 16 maart een wedstrijd

3 kan

doen. In de deelnemende eta-

lages liggen letters die met
elkaar een zin vormen. De
formulieren zijn te verkrijgen

bij de deelnemende kunstlijn

bij Parfumerie Moerenburg

(Ha!testraat),KaashuisTromp

(Grote Krocht) en Pole Position

(Kerkstraat).

Met OOG en OOR
flU'DE BADPtAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Spekglad!

Het Raadhuisplein heeft in

2006 een totale metamorfo-

se ondergaan en daarbij zijn

bij c.e bankjester hoogte van

bakker Bertram houten vlon-

ders geplaatst. Deze vlonders

blijken na een regenbuitje

spek en spekglad te zijn.

Menig voorbijganger heeft al

een flinke valpartij gemaakt

met alle nare gevolgen van

dien. Ondertussen heeft de

gemeente veel klachten ont-

vangen van gedupeerden.

Het antwoord is steevast:

"we zijn op de hoogte van

de gladheidproblemen van

de vlonders, zodra het mooi

weer wordt gaan we er iets

aan doen."Trouwens, het bu-

reau dat het ontwerp heeft

gemaakt, wees de gemeente

destijds al op het feit dat de

glad kunnen worden. Daarom

(zo staat in het inrichtings-

boekje Raadhuisplein 2005)

is er rondom de vlonders vol-

doende ruimte met klinkers

bestraat zodat de vlonders

makkelijk kunnen worden
vermeden. Niets vermijden!

De vlonders zijn nog steeds

gevaarlijk en moeten zo snel

mogelijk 'stroef' gemaakt
worden.

tuisteren en zingen

Veel mensen horen elkaar

aan, maar van écht luisteren

is niet altijd sprake. Luisteren

kan immers een appèl bete-

kenen om te handelen. En

willen we dat wel en zijn

we daartoe bereid? De oe-

cumenische Taizédienst van

vrijdagavond 7 maart in de

Protestantse Kerk Is opge-

bouwd rond dit thema. De

dienst van meerstemmige
zang, stilte en gebed begint

om 19.30 uur Wie wil mee-

zingen, kan al om 19.00 uur

terecht in de Protestantse

Kerk. Dan worden onder

leiding van een repetitor de

verschillende liederen alvast

meerstemmig doorgeno-

men. Het Voorzingen' maakt

het meezingen tijdens de

dienst eenvoudiger.

Schoon Zandvoort tensector, kan op deze dag

terecht bij diverse instellin-

gen In Nederland, waaron-

der Nieuw Unicum aan de

Zandvoortselaan 165. Deze

dag is uitermate ge?

Ondanks de windkracht lieten

de leden van de raadscom-

missie Projecten & Thema's

zich niet weerhouden om de

handen uit de mouwen te

steken. Op één na waren alle

politieke partijen aanwezig.

Alleen Groen Links, dé partij

die het milieu hoog in zijn

bezem heeft staan, schitterde

door afwezigheid. Getooid in

lichtgevende hesjes.een nieu-

we bezem en begeleid door

een bezemwagen werd het

winkelende publiek, zowel in

het centrum als in Zandvoort

Noord, in een persoonlijk ge-

sprek attent gemaakt om
donderdagavond 6 maart

naar De Krocht te komen. Op
deze avond staat het thema
'Schoon Zandvoort'centraal en

kan iedereen vertellen wat er

veranderd zou moeten worden

om de straten en pleinen scho-

ner te krijgen en te houden. De

beste ideeën worden beloond

met boekenbonnen. Dus wat

let u om langste komen?

Bedankt
De bewoonster van het

Stationsgebouw.Ansje Davids

is erg blij met de onlangs ge-

plaatste gedenkmonu ment op

het Stationsplein. Ze wil via dit

berichtje, ze stuurde een brief-

je aan deze krant, het gemeen-

tebestuur en vooral de dienst

Publieke Werken hartelijk be-

danken voor het herplaatsen

van het natuurstenen object.

Bij deze!

Open dag
Zorgorganisaties openen op

zaterdag 17 maart hun deu-

ren voor het publiek tijdens

de landelijke Open Dag van

de Zorg. Wie geïnteresseerd

is in het zorgaanbod of in vrij-

willigerswerk, een opleiding of

een baan In de gehandicap-

1 ken s te r aken net

beperking. Er worden gec

gehouden,

n

kijkje

ken 1 Nie j Uni

ook de behandelafdelingen

zijn te bezoeken. Daarnaast

zijn het dagactivitertencen-

trum 'De Boog' en de boer-

derij open. Uiteraard treedt

de eigen band 'Building

Sand' op. U bent van 11.

tot 15.00 uur welkom op De

Brlnck.het buffet is open

thee en koffie zijn gratis.

Exit 'busstation'

Harry en Toos Hoeijenbos

zijn komende maandag 10

maart precies dertig jaar ac-

tief in de restauratie van het

busstation. Op 10 maart 1978

traden ze daar in dienst van

de toenmalige exploitant Ton

en Trees Spee en op 1 janu

1980 namen zij de exploitatie

van het bedrijf over. Op vrij-

dag 2g augustus zal echter

het laatste biertje in dit soci-

ale ontmoetingspunt getapt

worden. Harry die onlangs de

pensioengerechtigde leeftijd

bereikte en Toos zetten er dan

definitief een streep onder.

Het betekent tevens dat dit

doorvelen gewaardeerde ho-

recagelegenheid verdwijnt,

omdat het huidige bussta-

tion in de plannen voor het

Louis DavidsCarréniet meer

voorkomt. Vrienden en ken-

nissen boden Harry voor zijn

verja.T;"^ bi gaard bord aan

waarop de sluiting wordt

aangekondigd.



fvrijeVrijehuizenmarkt
meer voomw huis!

Koningstraat 26 Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

I Hogeweg 29-boven Zandvoort

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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EMM wil inhaalslag maken

Woningbouwvereniging EMM wil met het aantrekken van

een fusiepartner haar woningbezit op basiskwaliteitsniveau

brengen. Omdat uit berekeningen blijkt dat de vereniging

alleen daar niet kapitaalskrachtig genoeg voor is, is voor

deze oplossing gekozen. Dat zegt directeur ad interim Theun

Oosterhuis.

!'i ngenbezit van EMM
stamt voor een zeer groot ge-

deelte uit de jaren 6o en 70
van de vorige eeuw en heeft

dus meer onderhoud nodig

afgelopenjaar hebben weeën
geweldige inhaalslag gemaakt

in het wegwerken van achter-

stallig onderhoud. Maar liefst

teerd. Om de woningvoorraad

op basiskwaliteit te brengen is

echter veel meergeld nodig.

marktonderzoek hebben we,

samen met de gemeente, be-

paald welk woningbezit we
over 10 tot 15 jaar nodig heb-

ben in Zandvoort. Deze inves-

tering kan EMM financieel en

organisatorisch niet op eigen

kracht realiseren. Omdat een

woningbouwvereniging een

private onderneming is, kun-

nen wij niet bij de gemeente

aankloppen voor subsidie

Maar dat er iets moet gebeu-

delïjk

iel plaatsen dui-

igt Oosterhuis,

die daarmee reageert op het

interview met huurdersvoor-

zitter Maarten Dijkstra, vorige

weekin deze krant.

Te vroeg gecommuniceerd
Oostei huiswil niet praten over

wanbeleid maarvaneen.in de

ejai i.lan.

chterstand van

groot onderhoud. Wel zijn er

plannen voor het grootschalig

onderhoud al een jaar of vijf

geleden gemaakt. Circa ander-

halfjaar geleden nog kon deze

krant een investeringsplan

door EMM van 100 miljoen

e de> De;

zijn echter niet uitgevoerd en

steeds weer aangepast in an-

dere plannen. Tegelijkertijd is

er onvoldoende geïnvesteerd

daardoor is een enorme toe-

name van onderhoudsklach-

ten cnrstaan. met als resultaat

ontevreden huurders Volgens

de directeur was het ïoo mil-

joenplan te vroeg gecommu-
niceerd.

Lokale eisen

Dat Oosterhuls ook serieus

met de Zandvoortse huurders

rekening houdt is zonneklaar.

"EMM heeft dienstverlening

hoog in het vaandel staan en

daar gaat veel arbeidstijd en

personeel in zitten. Juist het

.gelopen jaar hebben we ge-

ïnvesteerd In verbetering van

onze dienstverlening en bewo-

nersparticipatie. Dat eisen we
ook van de fusiepartner Verder

willen wij natuurlijk dat er in

Zandvoort een aanspreekpunt

voor onze huurders blijft. We
vinden namelijk de lokale her-

kenbaarheid heel belangrijk.

Daarom hebben we ook een

toetsingscommissie ingesteld

die adviseert bij de keuze van

een fusiepartner. Alles moet
dus in de openbaarheid ge-

beuren. Je bent narnelij': bezig

meteen emotievolle ingreep in

een systeem dat al jaren func-

tioneert en waar vooral oudere

Zandvoorters al hun hele leven

mee te maken hebben gehad.

Mede daarom gaan we ook

met de ledenraad en de ZVH

partner. Uiteindelijkzullen alle

partijen tot een vergelijk moe-

ten komen", aldus Oosterhuis

die duidelijk op de veibeieiing

van de woningen van EMM
wil inzetten, want daai g.iat

het om. Na een transparante

zoektocht zal binnen een korte

periode een partner gevonden

moeten worden, dan zal voor

de huurders van de woning-

bouwvereniging Eendracht

Maakt Macht de corporatie

ook kunnen investeren

WOZ op website

De introductie van de WOZ-visie op de website van de ge-

meente Zandvoort is onlangs opgeleverd. Helaas was het toen

nog niet mogelijk om via het WOZ-loket inzage te krijgen in

de taxatiegegevens van de eigen woning voor het belasting-

jaar 2008.

De WOZ-visie is het nieuwe

loket voor het opvragen van

taxatieverslagen, aangeboden

door het samenwerkingsver-

band Gemeentebelastingen

Kennemerland. Op 28 febru-

de bevolking van de deelne-

mende gemeenten van het

samenwerkingsverband op de

mat. Omdat gerekend was op

bezorging op 29 februari kon-

den de eerste bezoekers van

het WOZ-loket niet het taxa-

tieverslag met betrekking tot

het ontvangen aanslagbiljet

raadplegen maar werden ver-

bonden met de gegevens van

2007. De gemeente betreurt

het bijzonder dat een en an-

der zo gelopen Is. Nu het WOZ-
loket operationeel Is raden

zij u aan deze site opnieuw

te raadplegen: www.gbkz.nl

onder het kopje WOZ-loket >

raadplegen taxatieverslag.

Bron: www.zandvoort.nl

Medina Woninginrichting

In het midden van Zandvoort, in de Haltestraat, is sinds

mei 2007 Medina Woninginrichting te vinden. Dat wil ech-

ter niet zeggen dat het een nieuw bedrijf is, integendeel.

Eigenaar Jim Scheevaas, geboren en getogen Zandvoorter,

vertelt enthousiast.

"In KS7Q is mui schconvsde:

in de Haarlemse Cronjéstraat

gestart met één zaak en daar-

ook elders een filiaal begon-

nen. Wij hebben onder meer

in Amsterdam op de Albert

Cuypstraat, in Haarlem aan

de Gedempte Oude Gracht

(naast de sportzaak van Pim

Zaandam een Medinazaak

gehad",aldusJim. Het leek in-

derdaad enigszins op het 'Van

der Valkconcept'.

Verhuizing

Zelf heeft Jim vijftien jaar

geleden de zaak in Haarlem

een jaar geleden verhuisd

naar Zandvoort. De beslissing

om met het bedrijf te verhui-

zen werd onder meer bepaald

door de vele opbrekingen in

Assortiment

"Medina heeft een grote col-

lectie tapijt, ook vijf meter

breed, traplopers, marmoleum
(dat tegenwoordig ook in een

kliksysteem wordt geleverd,

waardoor het veel makkelijker

is geworden om het zelf te leg-

gen), vinyl en (al dan niet wa-

terproof) laminaat en parket.

Behalve bij laminaat en parket

wordt alles gratis opgemeten

en gelegd door vakbekwame
stoffeerders/parketteers.

Bij het merk Heugafelt denkt

de, harige tegels van vroeger,

maar tegenwoordig zijn deze

ook hoogpolig te leveren, even-

als vinyltegels. Karpetten kun-

nen op elke gewenste maat

geleverd worden, evenals ta-

pijten van sisal of kokos.

Ook op het gebied van gordij-

nen en vitrages biedt Medina

kan e ondei

orterlng.

andei terecht

IsAdo,voor bekende 1

Vriesco. Zeer groot is ook het

aanbod van vouwgordijnen en

Scherpe prijs en

goede service

Een persoonlijk advies, ook

gehee vrijblijvend aan huis, is

vanzelfsprekend. "Het is ook

mogelijk om bij de groothan-

te bezoeken. Onze artikelen

zijn scherp geprijsd en mede
door de regelmatige inzet

van oud-collega Jan van den

gegarandeerd. Wij adverteren

niet voor niets met 38 jaar

vakmanschap", vertelt Jim

met enige trots. Een toeval-

lige klant prees de zaak dan

ook aan met de opmerking:

Een topzaak met deskundig

adviesl"

Medina, Haltestraat 56, is van

dinsdag t/m vrijdag geopend

van 10.00 tot 17.30 uuren op

zaterdag van 10.00 tot 17.00

uur. Tel. 5317840. www.medi-



De leukste woningen staan bij Greeven!
6 MAART 2008

$ GREEVEN
makelaardij O- g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

^lAILL
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na
Rob Greeven Kim Dekker Tim o Greeven

Warme belangstelling voor 'Water en vuur'

Veel oude, maar ook nieuwe leden genoten tijdens de Ge-

nootschapavond 'Oud Zandvoort' van bekende en onbekende

foto's en filmbeelden. Het thema voor de pauze was 'water en

vuur' en toonde het ontstaan van de Zandvoortse brandweer.

enkele flinke branden voor de

toeschouwers In petto, zoals

die van hotel Bouwes, hotel

Marina en de laatste grote

brand van strandpaviljoen

Eldorado. De huidige bezet-

ting van de Zandvoortse

brandweer bestaat, buiten de

6 beroepskrachten, hoofdza-

kelijk uit vrijwilligers die niet

mden blussen maar

ook de helpende hand bieden

bij auto-ongelukken, zeehon-

straten en kelders.

Uit de oude doos

Na de pauze en

verloting was het

door Nel Kerki

In zijn openingsspeech bracht

voorzitter Ger Cense het voor-

malige hotel 't oude Posthuis

(Poststraat n), dat op de no-

minatie staat om gesloopt te

Net zoals zo vele oude en

beeldbepalende panden, zal

ook dit stukje oud Zandvoort

bouw. De dringende bood-

schap van het Genootschap

aan de gemeente is: "laten

end dooi

'aren afge-

Watergebrek
Een leuke vondst was om de

oude gebouwen In het huidi-

ge stratenplan te projecteren.

Dat leverde herkenbare beel-

den op. Zo zou bijvoorbeeld

het Heidelbecker Vat nu bo-

venop de zeereep bij het De

Favauge plein gestaan heb-

ben, als het niet in 7890 in

Omdat rond igoo geen wa-

terleiding aanwezig was en de

branden met emmertjes en

handmatig pompen werden

geblust, brandden er veel ge-

bouwen (zoalscafé-restaurant

Gemania, de Passage) tot de

grond toe af Ook de waterdruk

was dusdanig laag dat de dap-

Afgebrande Passoge

pere brandweerlieden meteen

zielig waterstraaltje de vuurzee

van Palaisd'eté (1921) moesten

blussen Opperbrandmeester

J. van den Bos vond dat het

bestrijden van de branden ver-

beterd moest worden. Onder

zijn leiding werd er een hyper-

moderne motorbrandspuit

.i.iriwt5::haft die een capaci-

teit had van 1000 liter water

Hedendaagse beelden

Na de uitleg van Cense over

de branden omstreeks 1900,

namende brandmeesters Rob

Hermans en Tom Groenendijk

van de Zandvoortse brand-

weer de fakkel over. Zij lieten

de uitbreiding van het rijdend

materiaal zien en hadden nog

Cor Draljer zoal

gebruikelijk ee

leuke compilati

had gemaakt, u

teraard met begf

leidende muzie

Een vleugje heirr

talgische beelden

tje.deschapenhok-

bij het tramstation en de

?rgete!ijke beelden van de

onstratievoor het behoud

het circuit met spandoe-

'Toonen ga ergens anders

Inloopdag

De avond werd afgesloten met

het promoten van de inloop-

dag op 26 april in de Krocht,

waar diverse Zandvoortse

aan deelnemen. De gastspre-

kers Groenendijken Hermans
alsmede Ton Bakels voor het

zijn archief, werden in het

gezet. Voor de volgende

Genootschapavond moet u

nog even geduld hebben, die

Tessa van 'So You Wanna Be a Popstar' bij ZFM

Komende zaterdag 8 maart

is Tessa, de ster van het Tv-

programmaSoYou Wanna Be a

Popstar. te gast bij ZFM. In het

programma 'Roy on Air' zal zij

vertellen over haar succes bij

het populaire Tv-progrs

Luisteraars kuni

Begin het tekstbericht met'ra-

diozfm' gevolgd door de vraag

en stuur het door naar 4999.
'Roy on Air' is zaterdagavond

van 19.00 tot 21.00 uur te be-

luisteren op ZFM Zandvoort:

106.9 FM of vla internet op

www.zfmzandvoort.nl

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Nog tien dagen wisselvallig

De storm die de hele vorige week al min of meer in de weer-

kaarten zat, had veel impact het afgelopen weekeinde. Niet

alleen in Zandvoort hield het windgeweld behoorlijk huis,

maar in Europees perspectief was het een schadebrengende

raddraaier eersteklas.

Het relatief hooggelegen

Midden-Europese Wendel-

stein rapporteerde een zwaar-

ste windstoot van ruim 220

kilometer per uur! De hoogst

gemeten officiële windvlaag

ooit in Nederland bedroeg

bijna 170 kilometer per uur.

Bizarre warmteperikelen af-

gelopen zondagmiddag in

Zwitserland en Noord-ltalië,

lucht bij de gratie

ï föhm r het

Alpen massief nagenoeg tot re-

cordniveauwerdaangewarmd.

Zo meldden Lugano, Bologna

en Ferrara respectievelijk 25.27

en zelfs een onvoorstelbare 28

graden zondagmiddag.

Bij ons zeker geen hartver-

warmende temperaturen de

voorbije twee etmalen, maar

de klassieke maartse buien

kwamen enigszins aan zet

(met zelfs een paar nauwe-

lijks te tellen sneeuwvlokken)

in de Randstedelijke regio.

Een bel met koudere lucht op

hoogte zorgde voor een vrij

guur plaatje.

Doorde luchtaanvoer overzee-

water dat nauwelijks afkoelde

de voorbije twee maanden,

vielen de dagtemperaturen

stevige westen tot

Die paar bescheiden buien

met winterse lading (ook stof-

hagel) zijn inmiddels alweer

voorbij en na een druilerige

woensdagavond, donderdag-

nacht en -ochtend, knapt het

weer overdag iets op. De dag-

temperaturen blijven buiten-

vervelend en dat blijft ook

zo voorlopig. De lentemodus

komt voorlopig niet aan bod

schot evenmin.

Richting het einde van de week.

altham ghete

akte

het v r het gevoel

uit, zou de atmosfeer tijdelijk

weer wat moeten stabiliseren

door het opkomen van een

l"i i:-ge

d

-Li I-, gebiedje vanuit het

zuidwesten. Laatste ontwikke-

lingen echter geven aan dat de

jammerlijke (lichte) wisselval-

ligheid onverdroten voortgaat

in het tijdpad vrijdag tot en

met het weekeinde.

Ook de volgende week lijkt er

nog geen verandering te ko-

men aan de eindeloze instroom

van milde lucht vanuit de

Noordzeekant. Waarschijnlijk

knapt het weer vanaf medio

maart wel op, maar of de

koude droge variant dan gaat

overheersen of dat we juist

een warm lentescenario zul-

len krijgen voorgeschoteld, s

nu niet exact te zeggen

weerman Mare Putto

Wee

Temperatuur

i$y. -^a. J»S^ jïr<+.

6 4 6

20% 25% 25%

50% 60% 70%



H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

LA F^NTANeUA
pizzeria/ ristorante italiano

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle qlassoorten -lïf-n#
vrijblijvende offerte! ^j/

023 5720480/06 41374921

^K ' Bloemsierkunst I

R S
No$ even en

het is Pasen...

Haltestraat é? Zandvoort tel.: 025-57 '20 60

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: k1ttywillem5e@planet.nf

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentjes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. SVPEIkcIffnleesttbnenelkeleü

dezelfde week.

.' lv ïj'i7 ri: '.'' <: en aport vakje pfoab "

vTntvX fard" Tan ook "ontstaan^or^nTe t'tjdi Ton^st Uw Zandvo

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van .nhoud zonde, _^^

ZAMOKORRtlS
^^ Te koop aangeboden:

Behang- en Dressoir, kledingkast,

schildersbedrijf mountain bike, koel/

Arnold Nijkamp vrieskast, salontafel,

Tel/Fax 571 5172 tulnset, lego, vele

Mobiel 06-54 264 259 huishoudspullen.

Voor al uw behang-, Verkoop

wit- en schilders- zaterdag 8 maart

werkzaamheden 10.00-15.00 uur.

Tel. 06-53670897

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP Nette, werkende

Max Planckstraat 44, jongeman

tel. 5730519 / zoekt kamer/etage.

06-53498304 Tel. 06-53670897

www.trade-ard.nl

Kabel-intemet/adsl sex en erotiek voor

installateur helpt bij alle licht gehandicapten.

PC-PROBLEMEN. €100 tel. 5716998

(draadloos) netwerk. De bijbel:

Ook avonden/weekend. vertrouw op de

Rep-it, totaal service Here God, want de

voor computergebruikers. Heer alleen Is een

023-5719666 of eeuwige rots

06-44696001.
;

(jesaja 62:4).

Met garantie en KvK. Gebed nodig? Bel het

Organisatie- en we bidden voor ui

familieopstellingen Tel. 5363804,

op 6 april 2008. God hoort!

Aanmelden/info: U hoeft niet langer

Atie Spaan, te wachten!

tel 023-5718442 De nieuwe pantalons

Garageplaats te koop Vanaf maat 38 t/m 52,

in Park Duijnwijk diverse kleuren

Vraagprijs: en modellen.

€ 21.000,- kk. Modern Art

VanSchaikOmaco exclusive kleding.

Makelaars t/o Casino.winkelgalerij

023-5712944 Thorbeckestraat 9.

www.vanschaikomaco.nl Tel. 5713420

Te koop: Super Rommelmarkt
bruin lederen fauteuil g maart,

in houtenframe sporthal Umuiden

in goede staat, €45. Oost. Tiberiusplein 6,

Tel. 5717032 of tel. 0255-517821

06-11236070 Umuiden

Te koop wegens De schildervrouwl

foutieve keuze: Vooral uw saus-

stoel/fauteuil, en schilde- we ik

kleur beige. en stucwerk.

Nieuw gekocht. Info: 06-15374002

Tel. 5718237 / 023-5327766

www.amparo-

Te koop: onderhoud nl

klassieke driezits Nu winterkortingl

bruine lederen bank.

In zeer goede staat. Wie wil mijn

€150. Tel. 5716883 gras maaien

en eventueel andere

jx Kamers te huur, werkzaamheden

incl. Bad /Keu ken /TV. in de tuin doen als

In centrum Zandvoort. dat nodig is?

Info: 06-53490026 Tel, 5720241

000)000©
Beeldig Zandvoort
Gedenkmal

100 jaar spoorlijn

Materiaal:

natuursteen

Herplaatst:

Stationsplein 2008

In 2007 heeft de Zandvoortse

courant in de rubriek 'Beeldig

Zandvoort' aandacht besteed

de .enten

en beelden die in Zandvoort

staan. Echter het gedenkmo-

nument op het Stationsplein

is overgeslagen omdat deze

niet op de kunstlijst was ge-

plaatst. Toen de spoorbiels

in 2007 door de gemeente

werd verwijderd vanwege

zijn slechte staat is ook de

oorkonde, die in de biels zat,

verdwenen. Na lang zoeken

vonden we de oorkonde af-

gedrukt in een oude Klink.

Om de serie kunstwerken

compleet te maken, publice-

met zijn geschiedenis.

Tekst enfoto Nel Kerkman

Op 3 juni 1981 werd het 100 ja-

rige bestaan van de spoorlijn

feestelijk gevierd. Vele nota-

Spoorweg Mij.) onthulde het

gedenkmonument met de

aangebrachte plaquette.

Oorkonde
Onder de klanken van het har-

monieorkest en het los laten

van ballonnen door schoolkin-

deren, werd er hulde gebracht

aan deze historischejubileum-

viering. De heerWalter, lid van

de directieraad NS, mocht de

speciale oorkonde in de biels

plaatsen die met een wig werd

afgesloten. Na 100 jaar zou het

document voor het nageslacht

tevoorschijn worden getoverd.

De organisatoren, de heren

1 Hilbers, Nico Paap, Wim
Kok, r

Droffelaa

zorgden e

sMol
1 Schuurman,

dat de grond-

bele ,deo
Koningin Noord-Holland drs.

R. de Wit, de burgemeesters

van Haarlem, Bloemendaalen

Zandvoort en de directie van

de Nederlandse Spoorwegen,

waren aanwezig, Dtt illustere

gezelschap ondertekende de

oorkonde waarop de namen
stonden van de treinreizigers

die om 5.45 uur met de eerste

trein waren gearriveerd. De

heer E. J. Zeegers, kleinzoon van

Ir. Ed.J.J. Kuinders (de stichter

van de Haarlem-Zandvoort

Haarlem-Zandvoort op per-

fecte wijze werd gehuldigd.

Plaquette

Alleen de roestvrij stalen pla-

quette met tekst is overgeble-

ven van de toenmalige spoor-

biels. De gemeente heeft deze

stenen monument geplaatst.

Op de tekst staat 'Bij de jubi-

leumviering van het 100 jaar

spoorlijn Haarlem-Zandvoort

werd hulde gebracht aan Ir.

Ed.J.J. Kuinders, stichter van de

Haarlem-Zandvoort Spoorweg

Mij'.

Amerikaanse fluitiste met veel spirit

Met Ali Ryerson had 'Jazz in de Krocht' weer een topartieste

aan weten te trekken. De Amerikaanse fluitiste oogstte in de

eerste minuten direct al bijval met haar openingsstuk 'Win-

dows'. Het trio Johan Clement, dit keer met medewerking van

bassist Edwin Corzelius.had duidelijk plezier in het begeleiden

van Ryerson.

Lienke Brugman

Na 'Stolen Moments' werd het

concert voortgezet met'Speak

Low', waarbij Ryerson liet blij-

ken tot één van de beste flui-

tiste's te horen/'Thit's fu n", zei

ze opgetogen r

m* T Jol-MI

ient. Na het ingetoger

'Song for my father' was hel

tijd voor een korte pauze. Ah

het aan Reyerson had gele- """J™10"

gen had men ononderbroken enthousi

door mogen spelenl Wat een in deze ai

Na de pauze werd het optre

den onverminderd voortge

zet. Bij 'Recordame' liet Eril

het niet kon laten om even ti

komen kijken.

Met het toevoegen van tafel;

tussen de klaar gezette stoe

len werd dewat onpersoonlij

ke sfeer van 'De Kracht' verbe

terd. Met 'Straight no Cha<

én een extra toegift

enthousiaste publiek, kwa

het

einda

weldig optreden. Zondag 6

april kan men genieten van

Joris Roelofs. Vrijhouden dus

diedag!

Zandvoortse Courant n

Spreuk Vi
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e meeste televisie heb ik al ge',

iils ik er over qdwir<i heb.
'

Tijd voor cabaret

Komende zondag is het weer tijd voor cabaret in Circus Zand-

voort. Roué Verveer en Murth Mossel zullen niet één maar

twee voorstellingen verzorgen. De voorstelling begint om

beperkt aantal kaarten. Zorg dat

bij bentl

De theaterzaal van Circus

Zandvoort is voor dit soort pro-

gramma's uitermate geschikt

omdat door de kleine afstand

van de artiest tot het publiek

er snel een zeer gewenste wis-

selwerking ontstaat

Murth Mossel;

Status Aparte

Velen van ons zijn op zoek naar

zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid. Zo ook Murth Mossel.

Nadat hij met het collectief

ComedyTrain al menig theater

heeft bezocht, en nu nog met

collega-comedian Roué Verveer

in een dubbelprogramma
staat, voelt Murth de behoefte

om in z'n eentje avondvullend

te gaan, onafhankelijk te zijn

Maarja, hoe onafhankelijk ben

je als je nog steeds een publiek

nodig hebt?

Roué Verveer:

Voorwaardelijk Vrij

Zijn shoi 'Uit het niets',

', 'M.a.W.' en

zijn stand-up show 'R.l

door de Va ra op tv werd

zonden, hebben toch we
zien dat Roué Verveer

[

staat vooreen gezelliga'

geweldig lachen. Ond<

om hem te ontvangen

Roué voelt zich vrij. Althai

VoorwaardelijkVrij.

Kaarten, a € 12, zijn aar

kassa van Circus Zandv<

of via de website www.cin

zandvoort.nl te koop

bent

Want

Nieuwe expositie bij Pluspunt
Sinds begin deze maand hangt er weer een nieuwe expositie

bij Pluspunt in Noord. Ditmaal is het werk afkomstig van Fem-

ke Jorritsma. Haar schilderijen zijn buitengewoon verrassend.

Verrassend, omdat bijna elk

werkstuk van Femke schijn-

bare tegenstellingen bevat

die toch op een geheimzinnige

wijze in harmonie met elkaar

krachtig geschilderd schilderij

d.v: tegel iikertijd een vriende-

lijke indruk maakt.

Femke heeft ja

Frankrijk gewc

vooral terug te vinden in h

kleurengebruik, dat is zi

nig (soms stralend), diep

warm. Meestal zijn de vorrr

dat i

van haar schilderijen abstract.

sterk versierend en geïnspireerd

op kunst uit verre landen als

Mexico, Tibet en Afrika. Naast

het abstracte werk zien we ook

figuratief werk: portretten van

sterke vrouwen die vaakgekleed

zijn in (Spaanse?) kostuums.

De expositie hangt tot eind

maart in het gebouw van

Pluspunt, Flemingstraat 55.

Wilt u ook exposeren bij

Pluspunt, neem dan contact

op Renz Koning: r.konlng@

pluspuntzandvoort.nl



Hele maand maart:
huisgemaakte stamppotten

TWEEDE 500 gram:
Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw:
Prachtige potten en vazen

voor binnen en buiten

ScftjsèUs

20 % korting

op Ten Cate

Koene Geaning Service <$$

www.koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
|

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5, 00) - Pasnr

I Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
deze volledig Ingevulde bon In een gi

flop, voeg het bedrag (contant) toe £

,lb,:

Betaling PER BANK

B Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

15 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
>geweg3 9 -i

wordttesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd,

andvoortse Met de aangehechte tegoed bon

31.57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst
|

bij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (m

advertentie) plaatsen,

Hiervoor
hoeft je

portemonnee
niet eens

zo gevuld te

zijn:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Gevulde
koek
voor slechts

euro

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL
Aanbod geldig tol en met v.'o^'idag 12 nu

en :;llcc
M
iiiorneuestiging ie Zand voort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865

V001 meeradiessen en openingstijden zie

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende"

Pasfoto's
van dezelfde persoen

voorde

Halve prijs!

Met ZandvoortPas

50% korting

op een Zandkorrel

(particulier én zakelijk)

öZANDVOORTSF
Courant

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

Tel. 023 5740740



Volkswagen.

De naam zegt alles.

Nu verrassend betaalbaar

!

Uw Vaikitttgaitpartner

Auto Strijder Zandvoort

Voor al uw print- en drukwerk
Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a, de volgende kwaliteitsproducten:

Flyers/Folders

• Vlaggen

• Spandoeken

Ontwerp/DTP

• Beachrflags

• Posters

«Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Door eigen productie In Zwanenburg zijn

snelle levertijden en scherpe prijzen mogelijk.

Heeft u interesse? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u

informeren over onie diverse producten.

Printing People iroLp- Kleine Krocht ï

ÏG41 JN> Z«id\nart -Tel. 01ï-BeB71S5

i * nd"w rt-s priTillngpw pie -r I

www.printingpeople.nl

arde
12 luxe appartementen en 2 penthouses
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DpeenLnlebelrxiiieaanderlr^eweg.gwnienn' aanbel centrum van iindwiort, m
rustig geiteen, weidt iwartemcntencornpleï "flesissnse Eocirde" geut ueerd.

j HeI appartEmentenoomplet iï ontworpen door Ren» De 9tase. Schuin tegencn

locatie nevIndEO 1JÜ1 tie sleeruillE Postitraat en Dcari|«lfjai die rechtstreeks het

/ i-ilv.iir; iii."",'ii,vi ir,

I Het betreft eer project van 12 appartementen en 1 pennicuses, ellen voorzien

eigen parkeergarage.

De appartementen ïijn zeer ruim ram rjpjot met woonopccrvlaHco vanar 105 tot

euI. ruime Balkons, aFtenopdEzuldiijoe mEt uitzicht op- de duinen en de dorpskern.

E-on luitmvwulmmpiütï afwerking var. pancrittturtn, badkamer, inrlwc'k, ctc-

Varlaries In Indeling vin uw appartement ifjn mogelijk.

Uiteraard is het complea voorzien van 1 Uiten en een videorooninslallaliE bij de ie

afgewerkte en tree.

Prijlen WWKmcnien v^n/f ( 3 30.000, v.G.n,

parkeerplaats inde onoergronass' parkeergarage € IMQV * -°-r -

BOUWVERGUNNING REED5 VERLEEND

START BOUW GEPLAND MEI 2003

GEPLANDE OPLEVERING DECEMBER 2009

Bewegen In Zandvoort
www.sportinzandvoort.

1
.nl

ïportr» ad ZjiridvtHirl

pluspunt

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinforï pluspuntzandvoorc.nl

info iXpluspuntzandvoort.nl

1001 DINGEN CLUB:
Hey.l en )i| tussen d 7 en 1 2 jaar oud en vin< |ehet

leukem met andere Idnderen leuke dingen te doen?

Kom dan eens langs opwoe sdagmiddag.Van 5.15

tot 1 7.00 uur worde
i.Voor€l.50 er kee ben Je actief of creatief

en leer |e nieu ve kind ren kennen.

Kom angs en doe meeH

JEUGDHONK CHILL OUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep

7 en B van liet basis onderwijs. De Chili Out is open op

dinsdag en woensdag van I
5.00- 1 7.00 uur en kunnen

de tieners op de playstatton. lekker hangen op de bank.

gebruik maken van een drietal pe's met internet, een

spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen. In de

toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse activiteiten

(in samenwerking met de tieners) aanbieden en is er

de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen.

KINDERDISCO THE SWING
Vrijdag 7 maart is er weer een dance avond voor

kinderen van 7 t/m I I Jaar bij Pluspunt.

Van 19.00 tot 2 1.00 uur wordt het een zoals gewoon-

lijk weer een leuk feestje. De entree is I euro

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt

een Danscafé.

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te

dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

HELPDESK VOOR COMPUTERVRAGEN EN
PROBLEMEN!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur

kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen

en problemen op PC gebied. De medewerkers van

Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u

weer op weg te helpen!!

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen B. I 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het

wijksteunpunt.Andere dagen in het Huis in de Duinen.

• Loket Zandvoort:
ledere donderdagochtend van 09.00- 1 1 .00 uur.

• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag I 5.00-16.30 uur (even weken) en 19.00-20.30

uur (oneven weken)
• WijkmeestersEMM:
Dinsdag I 5.00-16.00 uur

• Zorgloket stichting ZorgCon tact

Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

• Helpdesk compunic/pluspunt
ledere dinsdag tussen 1 4.00 en I 6.00 uur voor uw
vragen en problemen.

Dagblad "de Pers" Van maandag t/m vrijdag

verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

Open dagen bij

Van Vessem & Le Patichou

Van Vessem & Le

Patichou (VVLP) is

vorig jaar uitgeroe-

pen tot 'De beste

bakker van 2007'.

De bakkerij opent

zaterdag 1; en zondag 16 maart haar deuren tijdens

de Open dagen. Uiteraard is de bakkerij dan in volle

productie. De rondleiding door magazijnen, brood-

bakkerij, croissantjes bakkerij en taartjes bakkerij

eindigt op het smulplein.

Er worden paasbroden, paashaantjes, paasbrunch

broodjes, gevlochten broden, paas duivenkaters en

nog veel meer paas specialiteiten gebakken. Maar
ook de kinderen mogen zelf paasbroodjes bakken,

die de maandag erna in een winkel naar keuze op

Tasty Bite

Verder staat de bakkerij in het teken van de 'Tasty

Bite', een nieuw concept dat na Pasen in alle VVLP

winkels geïntroduceerd wordt. De 'Tasty Bite' wordt

in drie verschillende varianten gebakken: de 'Power

Bite', voor meer energie, de 'Enjoy Bite' die altijd tus-

sendoor kan, en de 'Slim Bite', lekker met minder ca-

lorieën, Zo voldoet de Tasty Bite' aan allerlei trends

binnen de gezonde lekkere voeding, zoals minder

zout, meer vezels en geen transvetten of verzadigde

vetten. Er wordt alleen plantaardige olie gebruikt, en

dat Is nu eenmaal gezonder!

Een routebeschrijving en openingstijden van de

Open dagen zijn af te halen in de winkel aan het

Raadhuisplein of bekijk de website

3<£wekery

«p. van Stleell

Denk aan uw coniferen

strooi bitterzout!

Bemesting voor de tuin

Bloeiende violen en vaste planten

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

VLOOIENMARKTEN
zondag 9 maart

sporthal TETTERODE
OVERVEEN
zondag 16 maart

sportcentrum GROENENDAAL
HEEMSTEDE

10-16 uur

RESERVERINGEN: 0229-244739
of kijk op www.mikki.nl

Filmprogramma
06 t/m 1 2 maart



Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Keiizeweekmenu
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdng ei i

€16,75

Wij heten u

van harte welkom
Voor informatie ofreserveren tel. 023-5?'16450

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten

lii/rg. ijigi-lhi-i-t.'lrililt 72. Zttitdi'Oort

V J

-MnplirfffikuMlip-

Take Five

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gimgen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-571611Winfo@tfaz.nl

Café Oomstee
Zaterdag 8 maart

Xcusa
Live Music

aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

ASFA^ilDELIGHTS &*

Maart Voordeeimenu

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangiit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Ketjap Kai

(Kipblokjes in ketjap saus)

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

t Tel. 023- 57145G7

Dansen bij Pluspunt
Dansschool Rob Dolderman

Vanaf woensdag 12 maart:

wekelijkse cursus van 12 weken
75 minuten per les

Ballroom, Latin & Salsa

Speciale introductieprijs: € 99,- p.p.

Jongeren van 12 t/m 18 jaar:

aanvang 18.45 uur

Voor 18 jaar en ouder:

aanvang 20.00 uur

Salsalessen:

aanvang 21.15 uur

Voor inlichtingen kunt

u terecht bij Pluspunt,

tel. 57 40 330 of 06-21 590 520

www.dansschoolrobdolderman.nl

MM.U.M4I.J.UI
Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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IntKe Picture.

Dom""**116

Koper

passie voor
het

slagersvak

Na een jaartje kap persen ooi ontdekte Dominique (17) dat het

niet haar ding was. Maar wat dan wel? Het begon eerst met

sateetjes prikken en daarna als vaste zaterdaghulp bij Slagerij

Marcel Horneman. Toen haar vriend Paul, die in dezelfde sla-

gerij werkt, besloot om het Slager Vak Opleiding (SVO) in Hee-

rugowaard te gaan volgen, leek Dominique dat eigenlijk ook

heel leuk om te doen. En zo geschiedde,

„

Dominique volgt nueenopiei- dagje school veel vermo

ding tot verkoopmedewerker der dan werken in de w
aan het SVO Ze staat vier da- Er is altijd wel Iets in de

gen in de week in de slagerij kei te doen: producten

en gaat één dag naar school, bereiden, maaltijden m
Is het niet zwaar om werk en paté uitscheppen, producten

studie te combineren? "Het aanvullen. promotiemateri

Is soms wel zwaar, maar je bedenken, etaleren, decoreren

went eraan. Voor mij is een verkopen en klanten helpen

Het is hard werken, ma
dat het heel afwisselend werk

is vliegt de tijd zo voorbij", ver-

telt Dominique.

Familiebedrijf

Het slagersvak zit In de fa-

milie, want de vriend van

Domlnique's moeder is slager

Marcel Horneman. "Mijn zus

werkte hier vroeger ook, maar

die ging op een gegeven mo-

ment weg. Dus toen werd er

aan mij gevraagd of ik haar za-

terdagbaantje over wilde ne-

men. Ik vind het echt leuk om

ken.omdat erveel over het vak

iste leren." Het werken in een

als heel leuk.

Toch zit er

vast. "Het Is soms moeilijk

om, als je een keer vrij bent,

niet over het vak te praten.

Tijdens het eten neem je al

gauw even de dag door. Hoe

is het gegaan? Heb je nog

iets leuks meegemaakt op

altijd. Voor je het

weet dan heb je het weer over

het werk. Maar ja, zo gaat dat,

daar kan je niets aan doen. Je

bent er gewoon de hele tijd

Doel

Na het behalen van het diplo-

slagerij verkoopmedewer-

ker I D01

voor winkelslager of traiteur.

"Mijn doel is om uiteindelijk

chef slsger te worden. Het zal

nog wel een tijd duren voor-

dat het zover is, maar dat is

wel iets wat ik heel graag wil.

Tot nu toegaat het goed. Ik ga

Heb je ff ...

... Nathalie Plantinga, 17 jaar

Waar kennen we jou van

Wat doe je in het dagelijks leven?

wil ik nu een toneelopleiding volgen, want toneelspelen is mijn

Wiln Hildering in Zandvoort, Verder zit ik ook bij de Haarlemse

toneelgroep van Albendingk Thijm. Op 7 en & mei spelen we in

I leemstede'Jan Rapenz'n maatjes'. II et toneelstuk isgebaseerd

op liet gelijknamige boek van Yvonne Keuls We zijn al druk aan

het repeteren."

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?

I Know Where It's @

Vi ijdag 7 maart
Het spetterende feest GirlsLoveDJs vindt deze

vrijdag plaats in Het Patronaat in Haarlem.

GirlsLoveDJs Is all about fun, vrijheid, blijheid

en de mogelijkheid om ongegeneerd los te

gaan! De DJ's van jong talent tot de grootste

namen van Nederlandse bodem {o. a. De jeugd

van tegenwoordig, Reai el Canarlo enTettero)

draaien hun favoriete platen. Van 23.00 tot

04.00 uur. Kaarten aan de deur €16.

Zondag 9 maart
Eindelijk weer een theatervoorstelling in

Circus Zandvoort! Niet één, maar twee
cabaretiers staan deze week op de planken:

Roué Verveer en Murth Mossel Een handige

formule want zo krijg je de kans om op één

Javond kennis te maken met twee rasartiesten.

FKaarten a €12 zijn online (www.circuszand-

Fvoort.nl) en aan de balie van Circus Zandvoort

te koop Aanvang 2015 uur

Zondag 9 maart
Zin in een gezellige namiddag? Ga dan naar

Take Five aan Zee. Daar is deze zondag

wederom happyjazz en easytune te beluiste-

ren van het Mainstream Jazz Combo. Vanaf

16.00 uur is het, onder het genot van een

hapje en drankje, weer genieten geblazen

Column

Stratenmakers

Al sinds mijn middelbare

schooltijd ben ik als de

dood voor bouwvakkers,

vuilnismannen, glazenwas-

sers en in het bijzonder stra-

tenmakers. Ik ben bang dat

ze vervelende opmerkingen

maken als ik langsloop of

in het ergste geval: dat ze

fluiten. Bang dat hun broe-

ken zo laag hangen, dat ik

dingen zie die ik eigenlijk

liever niet wil zien. En bang

dat ze me uitlachen als ik

stuntelend met mijn fiets de

opgebroken weg oversteek.

Vanzelfsprekend probeer ik

deze mannen dan ook zo

vee! mogeüjk te mijden. Of

ik daarvoor nou een paar

meter of een dikke kilometer

om moet fietsen, maakt mij

niet uit. Toch komt het wel

eens voor dat deze redding

onmogelijk is. Bijvoorbeeld

wanneer een aantal straten-

makers besluit om onder het

straat te terroriseren. En laat

dat bij mij momenteel nou

Het lijkt wel of iemand dk

straat heeft neergezet,

mij kennis te laten mi
met het fenomeen 'straten-

maker'. Mocht dit het geval

zijn, dan lukt dat aardig Ik

bevind me namelijk al in het

stadium dat ik terugzwaai

op de vroege ochtend uit-

bundig begroet. En hoe va-

ker ik deze mannen zie, hoe

mijn vriendinnen in ze her-

ken. Die koffie-drink rituelen

die zij houden In hun gele

hok, lijken namelijk verdomd

veel op onze roddeluurtjes.

En vals zingen, och, dat kun-

nen mijn vriendinnen ook

als de beste. Het enige wat

slechts nog ontbreekt is die

overslzed jeans, waar ik stie-

kem best een beetje jaloers

op ben (wat zal dat lekker

zitten!). Maar aandoen? Nee,

voor geen goud. Dan zou ik

dacht krijgen van die stoere

stratenmakers!

V J
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Bonbonnière

i J'ralijk Tasen.
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Nergens goedkoper!

Wij zijn Ie en 2e Paasdag van

12.00 - tot 17.00 uur geopend

café

'de jjpnstraef
y Als u uw ei niet kwijt kunt,

i

komt u maor naar ,-^j—

De Lamstrael
toffer;

Haltestraat 52 Sïïl

JT^ ff
w|^Hwm Eerste Paasdag geslotenfoptiek

Nu ook leuke,

moderne en vlotte '/ffi-

ato kinderbrillen! c^*'Cufi
ooooooooooooc-xooooooooooooooooooo

Grote Krocht 20a Zondvoort
Tel.: 023 -571 4395

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur ^

Paasbrunch

i^voor de helefamilie*

volwassenen € 32.50 - kids t/m 12jaar € 12.50

live Gospel koor
zondag 23 maart
om 1 1.00 uur in "de serre"

Open GolfZandvoort
reserveer: 023-5715743
info@opengolfzandvoort. nl

(via e-mail boeking)

O^ SHOE REPAIR ,

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE
TASSEN IS BINNEN!!!

f

GM

Fit voor Pasen
Lekker "soepel" en
"super" gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B - 571 5657

(Kadobonnen kleding ofmassage of

combinatie mogelijk)

Metaformose spektakel bij parfumerie Moerenburg

De bekende
Nederlandse
visagist

Mari van de
Ven zal een

making-over

o regen bij

Parfumerie

Moerenburg
inde
Haltestraat

Exclusief voor

lezeressen van de Zandvoortse
Courant zullen er maximaal twee

plaatsen gereserveerd worden om door

Van de Ven te worden 'gerestyled'.

Dat betekent een totale restyling van haar en

iake-up! U kunt daarvoor In aanmerking komen

door het invullen van de bon in deze advertentie,

meer en niet minder. Er zijn geen kosten

de loterij verbonden zoals het kopen van

artikel bij Parfumerie Moerenburg.

Van de Ven was is 'personal stylist' van veie

bekende Nederlanders en buitenlanders als:

:o Borsato, Daphne Deckers, Ilse de Lan-

Trijntje Oosterhuis en prinses Stephi

Monaco. Volgens hem creëert alleen de

perfecte combinatie van haar en make-up

sprankelende uitstraling op het gezicht.

Maak kans op een
make-over door

Mari van de Ven
op 14 maart bij:

^/^3^WP0CDB
^.„„i Ü0OD8

Schoonheidssalon PüiflWU'
!i

Haltestraat 1 023 - 5716123

Lever onderstaande bon uiterlijk 9 maart

16,00 uur in bij de winkel

Leeftijd {min 20jr):.. 4

.

s worden 1 r

1

Hubert van Keulen

is de coming n

jan de Nederlandse

ontwerpers.

Hij heeft onder

ander gestudeerd

aan de Kunst-

academie in

Utrecht en heeft

veel disciplii

doorlopen. Van

Keulen heeft

gewerkt voor

bekendste Nederlandse ontwerper

van deze tijd: Jan des Bouvries en Is nu

eigenaar en oprichter van 'Van Keulen Ont-

werp'. Hiervoor ontwerpt hij door heel Ne-

derland huizen, interieurs, kantoorinrichtin-

gen maar ook het randgebeuren als tapijten,

maatmeubelen en verlichting. Van Keulen is

presentator van diverse tv- programma's ge-

weest zoals Eigen huis en Tuin, In Holland

staat een huis en House tor Sale.

Deze topper komt met collega-artiest Mari

van de Ven eveneens naar parfumerie Moe-

renburg. Hij zal daar aan de hand van zelf

meegebrachte foto's uw interieur volledig

opnieuw inrichten. Ook hiervoor geldt dat

er een paar plaatsen zijn voor lezers van

Zandvoortse Courant.

Vraagprijs € 279.000,-

Gebruikt u ook zo vaak uw zandvoortPas?

www.zandvoortpas.nl
w®



Swaluëslraat 2. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.za ,~dvos ,

':.nl

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 26

men besluiten zijn 4 maart vastgesteld. De besluiten-

lijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 13 maart vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur 111 de iiommisiie <a ,T-ë' De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. IJ kunt hiervoor het beste

mt-.fte'

!l. [023)57401

6 maart - Inloopavond voorontwerpbestem-

mingsplan Centrum

Ove'eenkomstig het bepaalde in de inspraakverorde-

- bestemmingsplan Centrum. Het plan ligt tijdens de

openingstijden vanaf vrijdag 7 maart 2008 gedurende

6 weken ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis

Inspraakprocedure

Vöör de start van de inspraakperiode zal op 6 maart

worden gehouden, waarbij u desgewenst een nadere

toelichting kunt krijgen op de uitgangspunten van het

bestemmingsplan. Wij houden deze inloopavond inde

centrale hal van het raadhuis aan de Swaluéstraat.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u

uw ie :-:!. ei :.::ln rtehji, lichten aan het college van

burgemeester en wethouders. Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort. Voor mondelinge reacties kunt u een tele-

fonische afspraak maken met de heren J.A. Sandber-

gen en R. den Blanken of bij afwezigheid mevrouw

E.Fennema of mevrouw L. van der Hek, allen werkzaam

bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch

bereikbaar onder het algemene nummer.

Naar aanleidingvan de ingekomen reacties zal het

college bezien of het voorontwerpbestemmingsplan

nog aanpassing behoeft.

Vervolgprocedure

Na de inspraakperiode zal het plan, na een tervisieleg-

ging, door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook

voor de vaststelling kunt u bij de gemeenteraad uw

Nadere informatie over het voorontwerp

Het voorontwerpbestemmingsplan Centrum betreft

het gebied gelegen tussen de Hogeweg, Thorbeckes-

traat (gedeeltelijk) Burgemeester Engelbertsstraat

Zeestraat, Kostverlo ren straat (gedeeltelijk), Koningin-

neweg en de Grote Krocht (gedeeltelijk).

De belangrijkste ontwikkeling in het gebied betreft de

herstructurering en nieuwbouw in het zogenaamde

touis Davidscarré (LDC) in het gebied rondom de

Prinsesseweg en de Louis Oavidsstraat. De inspraak

op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het

ontwerp masterplan hebben geresulteerd in de vast-

-de realiseringvan een ondergrondse parkeervoorzie-

-de bouw van een brede school net daarin gehuisvest:

twee scholen, twee peuterspeelzalen, een kindercen-

trum, een bibliotheek, een sportzaal, maatschappelijke

- uitbreid ing van de supermarkt.

Voor het overige heeft het bestemmingsplan groten-

deel; een o;:" serveren; e kaakte

De panden in de winkelstraten zijn aangeven met de

detailhandel, dienstverlening en wonen zondermeer

toegestaan. De bestaande horecabedrijven zijn positief

bestemd door middelvan, een categorisering A t/m E

en F, waarbij A de lichtste (bijv een croissanterie) en E

de zwaarste vorm is [bar-/dancings en discotheken).

De gehanteerde 'zwaaite-aanduid ng' is grotendeels

gebaseerd op dag-, avond- of nachtelijke openingstij-

den Categorie F is van toepassing op de hotels

De niet woonfuncties aan de Hogeweg zoals politie-

bureau en brandweer alsmede de percelen Hogeweg

17 t/m 2g zijn als Gemengd aangeduid. Binnen deze

bestemming is o.a. dienstverlening, maatschappelijke

voorzieningen en wonen toegestaan. De in het plan-

gebied aanwez-ge kerken 'as; huis, museum, woon-

zorgcentrum aan de Poststraat en gebouw De Krocht

zijn aangeduid met Je bestem 111 ing Maatschappelijk.

Met de bestemming Wonen zijn de bestaande woon-

functies aangegeven, waarbij onderscheid is gemaakt

ning zijn zogenaamde vrije

:-i?ii) c rt 4 per

bestemming van toepassing verklaard. De aanwezige

bedrijven in de woongebieden zijn positief bestemd.

In de voorschriften is de mogelijkheid opgenomen

om deze functies te wijzigen in een woonfunctie. De

in het plangebied vergunde pensions (meer dan 4

personen) zijn met een aanduiding op de plan kaart

positief bestemd.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort.

- Bad h u is p Ie ui 7. plaateen isd-imedoek, ingekom

- Dorpsplein 5,ve andere kozijnen ach erg ve
.

komen zfebrua 12008, 008 -034 Lv

-Marti us Nijhoffstraat 51, uitbreiden ng. i

komen ofebrua i 2008, 008-036 Lv

- Koste straat 13Z uitbre den woning, i Re <ome

februar 2008,2008-037 V

-Emma weg 35, p aatsens erre, ingekom 5feb

-Max E westraa 47. pka sen berging, nge kome

februar 2O0B,2O08-039

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken,

Slechts indienvoordeze bouwplannenvrijstellingvan

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ningof vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Vrijstellingen arttsWRO

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het:

- uitbreiden van de woning op het perceel Leeuwe-

rikenstraat 5 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

2007-257 Rv)

- plaatsen van een dakopbouw op het perceel Mr.

Troelst rastraat 10 te Zandvoort (bouwaanvraagnum-

mer: 2007-i96Rv)

07 maart 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de ter inzage-

ligging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college

van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort. U dient inde rechter bovenhoek van uw

brief "zienswijze" te vermelden.

Vrijstellingen art io.j WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van

artikel ig.3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening

vrijste Hing te verlenen voor het-

-plaatsen van een terras op het perceel Raadhuisplein 14

te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-282Vr)

- plaatsen van een dakopbouw op het perceel Hel-

2O07-2giRv)

ïJ3
IJkral Gemeente Zandvoort
^Hjip^H Vervolg gemeentelijke publicatie week

Onttrekken aan de openbaarheid van het Theo Centraal telefoonnummer

07 maart 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de HHberspad Alle afdelingen zijn bereikbaar vla (023) 574 01 00,

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope- Door bouwactiviteiten nabij het Theo Hilberspad kan maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag

ningstijden. Gedurende de termijn van de te rinza ge lig- dezestraatnietmeervoldoenaanhaaroorspronkelijke 8.30-16.00 uur

ging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn functie: voetpad. In de vergadering van 19 februari Melding of klacht?

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij liet heeft het college van burgemeester en wethouders Bel met de O '"tule Mei; lip' [0: ;-i f74 0: 00. of vu op

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, van Zandvoort hiertoe besloten het Theo Hilberspad de website het digitale formulier in óf stuur een brief

2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek aan de openbaarheid te onttrekken. Dit zal geschieden naarde klachtencoórdinator.

van uw b'ief ":iensvvii:e" :e vermelden. door middel van het plaatsen van bord G08 uit het Openingstijden Centrale Balie

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Kapvergunningen aangevraagd ten zuiden van de Flemingstraat en ten noorden van Donderdag: 08 30 - 2000 uur

-Haarlemmerstraat 84, 1 dennenboom, aanvraag inge- de Fahrenheitstraat. Vrijdag: 08.30-12.30 uur

komen op 8 febi na 11 2co3, ivm zieke boom en overlast, Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

wel herplanzii licht Bezwaarschriften vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

- Wilhelminaweg 16,1 dennenboom, aanvraag ingeko- De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge- rijbewijzen e.d.

nome r. beslu :ei" ligge- s.i .

J
e On ris Ie Ba !;e ter inzage. Openingstijden begraafplaats

p licht L. r-. _ 1 —L :e in: er tijdens openingstijden. Belanghebben- De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

- Zandvoortselaan 321, 1 dennenboom, aanvraag in- den kunnen gedurende een termijn van zes weken na aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 0S.00

gekomen op 8 februari 2008, ivm overlast, wel her- teke.'d —a 'f. een gemotiveerd bezwaarschrift indie- -ïS.oouur.

plantplicht nen. De datum van bekendmaking is de verzend datum Collegelid spreken?

van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft Een afspraak maken met een collegelid doet u via

De hierboven genoemde aangevraagde -v.-'veigi.iTi -ïgen is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

liggen biide Cent ia e Balie :e' inzage J ..unt deze in: en met vermeld ing van "bezwaar" in de rechterbovenhoek waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen van uw brief aan het college van Burgemeesteren Wet- u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

eei :e- i'"iji va 1 " zes weken na ii-.il. ca; e -i ... n zienstv zen houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar Vragen over een bouwplan?

schriftelijk ken baar maken bij het college van de gemeen- schorst in beginsel niet de werking van tiet besluit Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

te Zandvoort Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen telefonisch bereikbaartussen 09.00 en 10.00 uur.

Bouwvergunningen verleend bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, Opzoek naar werk?

Zandvoort: sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

-Brede rodestraat 140. w-n jen kozijn voorgevel, verzon- Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een www.werkeninzandvoort.com.Voor het vinden of

den 27 februari 2008, 2 008 -004 Lv afschrift van het bezwaarschrift. aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Collecte Reumafonds van start

Het Reumafonds start volgende week met de jaarlijkse collecte. Ook in Zand-

voort gaan vrijwilligers van 9 t/m 1; maart met een collectebus langs de deur

om geld in te zamelen voor de reumabestrijding. Dat is hard nodig, zeker nu uit

onderzoek blijkt dat reuma een 'volksepidemie' dreigt te worden.

Reuma is niet éér ziekte, maar een ver- epidemie enz veel patiënten kan de zorg

zamelnaam voor ruim honderd verschil- straks niet aa .Omdat het Reumafonds

lende aandoeningen aan spieren en ge- geen subsidi krijgt van de overheid is

wrichten. Cijfers uit het onderzoek, dat in het geld dat tiet de jaarlijkse collecte

samenwerking metTNO is gedaan, geven wordt opgeh; ald hard nodig voor goed

aan dat maar liefst 2,3 miljoen mensen onderzoek en de ontwikkeling van me-

boven de 20 jaar last heeft van een vorm dicijnen.om runa zo snel mogelijk de

van reuma. Daarvan hebben 1,3 miljoen wereld uit te helpen. Het onderzoek in

mensen last van artrose of slijtage. Nederland isi middels van hoog niveau.

Nederlandse r sumatologen behorentot

Verontrustend de besten ter wereld.

Het Reumafonds vindt deze nieuwe cij-

fers verontrustend. Zonder zicht op be-

handeling of genezing wordt reuma een
^Reumafonds
^" Sterft in beweging

itofc-

Ci'!U"i';fï

Met plezier heb ik uw column 'Stokpaardji

gelezen. Hierin geeft u aa.

paardje schone straten, pleinen, plantsoe-

nen of stranden zijn. Tijdens uw verblijf ir

de Verenigde Staten van Amerika viel het 1

op dat alles daar een stuk schoner is.

'kmakendeste thema-avond me

titel 'Zandvoort Schoon'.?". U. en natuur-

lijk ook andere burgers van Zandvoort en

Bentveld, hebben dan de gelegenheid om

te brainstormen hoe we Zandvoort schoon

kunnen houden. De commissie gaat daarna

met alle ideeën aan de slag om ze daarna

eventueel ook tot uitvoer te brengen.

V.

Als commissie Projecten & Thema's van de Ik hoop u graag te zien op donderdagavond

gemeente Zandvoort zijn wij geïnteresseerd

in uw belevingen en ideeën over schoon

Zandvoort. U bent van harte uitgeno-

digd om op donderdag 6 maart a.s. mee

Ie iP.'sniss.".'!';'!! over dit onderwerp. Vanaf Andor Sandbergen

20.00 uur organiseren v 11 titiweli/t-. de eer- con'tiiisin'lia Projecten & Thema

S maart in gebouw De Krocht.

Met vriendelijke groet.



VOETBAL (zaterdag)

Fel SV Zandvoort naar gelijkspel

Kennemerland versus SV Zandvoort was er een om het 'echie'.

Beide ploegen stonden bij aanvang op een gedeelde vierde

plaats met uitzicht op de derde. Na een dip van twee niet al

te beste wedstrijden, heeft de hoofdmacht van SV Zandvoort

zaterdag laten zien nog steeds voor die derde plaats te willen

gaan. In een wedstrijd die gedomineerd werd door de storm

kwamen onze plaatsgenoten als snel op een 2-0 achterstand.

Even zo snel maakten ze weer gelijk.

ledigkwam de bal bij de

vrijstaande Sven van Nes die

handig met een geplaatste

kopbal de achterstand van zijn

ploeg halveerde, 2-1. Nog geen

minuut later stond Regeer

aan de basis van het tweede

Zandvoortse doelpunt. Een

mooie vrije trap spatte op de

paal uiteen, pardoes voor de

voeten van de inlopende Ferry

istwerd de invloed van de

-ir.dei

Na

stom

Zandvoort niet zoveel daarvan

profiteren als hun tegenstan-

ders in de eerste helft. Er ont-

stond dan ook een wedstrijd

die zich veelal op de helft van

Kennemerland afspeelde maar

waarin de kansen niet voor het

1. Onze plaats-opraper

genoten

ding van Kennemerland dat

al na 8 minuten, door een van

richting veranderd schot, op

1-0 kwam. Vijf minuten later

kon Kennemerland op bijna

identieke manier Zandvoort-

keeper Michel van Kampen
voor de tweede keer pa

het windvoordeel uit te bui-

ten met bijvoorbeeld schoten

uit de twee lijn. Zandvoort

p roeide en '.cvifesteerde zi::n.

:en fa-

op het middi

felle

1. Keni nd dacht op

rozen te zitten. Bijna hautain

hield de ploeg de bal ;

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort eenvoudig opzij gezet

Het zondagelftal van SV Zandvoort leed in Haarlem een kans-

loze nederlaag tegen DSK. Na een half uur voetballen stonden

de Zandvoorters al met 3-0 achter, uiteindelijk werd het 4-0.

zige KNVB-waamemer) enkele

buitenspel situaties, hadden de

strijd beslist. Aanvallend zette

Zandvoort daar niets tegenover

Slechts een snel

Zandvoort was niet opgewas-

sen tegen het zeer stevige spel

van de gastheren. Het speelde

bovendien te slap om daar iets

tegen in te kunnen brengen.

De scheidsrechter had dat wel

kunnen doen maar keiharde

tackles op de achillespees of en-

kels werden afgedaan met een

gele kaart terwijl rood meer op

zijn plaats zou zijn geweest.

Het intimiderende spel leverde

DSK In de eerste helft wel drie

doelpunten op. Slechte dek-

trap van Michel van Marn

akelings langs de

vrije

i-lecüi

en for-De tweede helft \

maliteit. Ondanks de voor-

sprong van DSK bleven de tac-

kles op ledematen doorgaan.

Zandvoort probeerde het wel

Autosport

Bleekemolen

pakt titel wintercompetitie
Het is racenestor Michael Bleekemolen gelukt om de titel in

de Dutch Winter Endurance Series op te eisen. In de Final Four

reed de Aerdenhouter samen met Kees Bouhuys, de Duitser

Jürgen Albert en Bleekemolens oudste zoon Sebastiaan. Hoe-

wel het viertal als tweede over de streep kwam, werden ze

toch winnaar van de totale race omdat het duo Duncan Huis-

manen Roeland Voerman een tijdstraf van 40 seconden kreeg.

De equipe zou onder een 'gele vlag' situatie hebben ingehaald

en dat is volgens de reglementen niet toegestaan.

nogelijk winnend doel-

punt maar doelman Sander

Bakker kon het leer ternau-

wernood naast de paal tikken.

Kennemerland -SV Zandvoort

eindigde onbeslist.

Komende zaterdag komt het

op de derde plaats staande

Monnickendam op visite in

Zandvoort. Ook dit wordt een

wed; ti ijd om het'echie'en be-

gint om 14.30 uur.

waardevol "Het is

Nederlands Kam
aldus de ouden

-end ie

inofficieel

n kneep

i.:-:e-

Bleekemolenjuniorh

toen een andere deelr

Porsche op het linke

wiel raakte: "Op dat moment
was ik bang dat dat incident

mijn vader de titel zou kosten

Het achterwiel stond wel een

heel klein beetje scheef onder

maar van beide kanten was het

vertoonde spel zeerslecht. Het

enige hoogtepunt kwam van

de voet van Haarlemmer Jaco

Houtkamp, die een voorzet met

een schitterende omhaal doel-

treffend afrondde, 4-0.

Zandvoort kon ook daarna

aanvallend geen vuist maken

en om in de vierde klasse te blij-

ven zullen er punten gehaald

moeten worden. Zondag zal het

zeer moeilijk worden als kop-

loper United/DAVO op bezoek

komt. Echter in de uitwedstrijd

verraste Zandvoort de trotse

koploper door met 2-2 gelijkte

race gelukkig vervolgen." De

racenestor zelf mocht de laat-

ste beurt doen. "Het leek wel

dat de wagen dweilde. Ik heb

echtaileen maaraan uitrijden

gedacht", aldus de nieuwe

Met de equipe van Peter

Fontijn en Zandvoorter Peter

Furth ging het lange tijd goed

in de Divisie II. Ze hadden zelfs

zicht op het podium en reden

even zesde 'algemeen'. Toch

waren beide heren opnieuw

onfortuinlijk. "Ik hoorde op

hoog toerental. Dat duldde

erop dat er iets met mijn dif-

ferentieel aan de hand v

Daarna zag Ik zoveel rook om
mij heen dat ik er maar mee
gertert ben", aldus een teleur-

gestelde Furth. De'winterhel-

den' hebben in ieder geval wel

in de drie en een halve uur

dat ze meereden laten zien

dat de BMW zeker voorin kan

meekomen. Door hun wegval-

len ging de zege in de Divisie

II naar Pim van Riet en Robert

van den Berg. Tweede werden

Jan Joris Verheul en Bertus

Sanders met de BMW i2od

en derde werd de Renault Clio

van vaderWim en zoon Marcel

Duits uit Wekerom

In de Divisie lil wist Kevin

Bleekemolen in dejacht op de

II titel, met de Insta

de ha; in. Het was niet

genoeg voorVeltman en zijn

partner Abresch want door de

winst van Bleekemolen bleef

het 1 het 1

klassement zes punten. In de

Divisie IV waren het, net als in

de Nieuwjaarsrace, Dennis van

Wijk en Ruben van Doorn die

de zege opeisten.

J
Vrijdag

7 maart
opening van

Vrijdag%,

t fofaaC
vanafiy.00 uur kunt u terecht

in ons nieuwe spiesrestaurant.

De opening wordt ondersteund

met een live optreden van

Zangeres Jocye

en het enthousiaste team. van ZFM.

Alle aanwezige gasten worden

getrakteerd op minispiesjes.

Wij heten u van harte welkom!

\=
Haltestraat 32 A t (oftaaC
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Sport kort

Futsal

De Stal '8114 was één van de

ploegen die het ZSC'04 in de

jacht op het kampioenschap

moeilijk konden maken. Na

afgelopen vrijdagavond zijn

deSpaarndammersechtereen

Illusie armer. ZSC'04 wist met

degelijk spel in de eerste helft

een kleine voorsprong te ne-

men. Na een tussenstand van

0-2, kwam de Spaarndamse

ploeg wel weer terug tot 2-2.

In de tweede helft stelden de

Zandvoorters orde op zaken.

Met onder meer doelpunten

van Ferry Vooys, Mitchell Post

en aanvoerder Michel van

Marm liepen onze plaatsgi

noten snel uit naareen eini

uitslag van 2-6. Voor coac

Marcel Paap was het een o|

luchting. "Er spelen veel ba

vaardige spelers bij DeStaldie

soms snel lichtgeraakt kun-

nen zijn, maar deze zege komt

ons goed uit." De volgende

wedstrijd is in Bennebroek

tegen BSM 5.

Basketbal

DedamesvanTheLionstradenindeKorverSporthal

aan tegen de Alkmaar Guardians. Wie na de eerste

twee perioden gedacht had dat het tweede deel

van de wedstrijd een spannende aangelegenheid

zou worden kwam bedrogen uit. Na 18-18 in de

eerste periode had Lions bij de basketwisseling

nog een 36-33 voorsprong. In het derde en vierde

kwart werden de Lions dames volledig overspeeld

en de gasten scoorden liefst vier 3-punters op rij.

Een belangrijk aandeel in deze score had nota bene

oud-Lions speelster Sabine de Breij, die met haar

teamgenoten zorgde dat er aan het eind een forse

53-78 nederlaag op het scorebord stond.

'Lionstrein' dendert door

Het herenteam van Lions heeft de uitwedstrijd te-

gen Sea Devils op hun sloffen en met twee vingers

in de neus gewonnen Het onderaan staande team

uit Castricum kreeg van het gehavende Lions met

48-81 een oorwassing. In het eerste kwart passeer-

de Lions een mijlpaal. Evert Bol noteerde meteen

vrije worp het 1000e punt van dit seizoen. Ondanks

4 afwezige Lions, zat de wedstrijd voor rustal inde

tas. Robert ten Pierik (25) en Ron v.d. Meij (23) wa-

ren de topscorers. Als Lions de zegereeks nog twee

wedstrijden voort kan zetten, kunnen zij nog voor

april, na de uitwedstrijd tegen Alkmaar Guardians

2, de kampioensvlag hijsen!
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CAPTURE EVENT
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Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Kraakkampioenschap
Komende zaterdag zal in het Gemeen- zijn troon te stoten Dat zal wellicht ook

schapshuis weer de strijd om het gebeuren maar dan zeker niet zonder

kraakkampioenschap van Zandvoort slag of stoot. De wedstrijd gaat over

losbarsten/Kraken' is een vorm van kla- vier speelronden en begint om 20.00

verjassen die veelal in cafés gespeeld uur. U kunt zich nu al inschrijven aan de

wordt. De kampioen van vorig jaar, bar van het Gemeenschapshuis of via

Ca rel Hölzken, daagt u uit om hem van tel: 5714085. De inschrijving is gratis.

De adverteerders van deze week
Schoonmaakbedrijf Broos BV.

Gemeente Zandvoort Van Aacken Claszettersbedrijf

Van der Reljden Makelaars

AsIanDellghts Hobby-Art TakeFIve

Autostrijder Hotel Hoogland Wlllemse Elektrotechniek

Auto Strijder IJzerhandel Zantvoort Yanks Saloon

BeachClubTien La Fontanel la Zandvoort Optiek

Bloemsierkunst Neteipo Internet BV

Jef &Henk Bluljs Open GolfZandvoort Deelnemers Paasactie:

Café Oomstee Organisatteburo Mlkki Boudoir by Sara

Circus Zandvoort Pannenkoekenhuis De Duinra nd DeLamstrael

Etos

CNC Groep Pluspunt

anzee Printing People Parfumerie Moerenburg

e Lachende Zeerover oue Pasa Playa Strandpavlljo n 6 Rosarlto

5hanna's Shoe &/ Leatherwear

^'tEetlokaal Sailfish Reclame Slingeroptiek
j
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Dr. CA. Gerkestraat 57 rd

Ruime 30-er jaren hoek bovenwoning met verdieping

op steenworpafstand van de zuidduinen gelegen. Deze

comfortabele woning isrecent gerenoveerd, heeft 3

slaapkamers en een heerlijke moderne woonkeuken.

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Alle goten en zink vernieuwd in 2007

Schilderwerk buitenzijde 2007

Alle vertrekken voorzien van originele paneeldeuren

Woonoppervlakte ca. 100 m'

Vraagprijs: €219.000,-

Burg. Engelbertsstraat 60
Op steenworp afstand van het strand staat dit royale

woonhuis met 4 verdiepingen. De woning beschikt over

6 slaapkamers, tuin met schuur en achterom. Nadat de

woning is gerenoveerd zuil u er met veel plezier wonen en

genieten van de ruimte die deze woning u biedt.

Ook geschikt voor verhuur of kantoor/ prakt ijk aan huis

V en 2E
verdieping beschikken over de originele

paneeldeuren

Eventueel is er een garage te koop voor £ 20.000,--

Woonoppervlakte ca. 170 m2

&

Trompstraat 13/1

Voormalig 3-kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)

op de hoek van de P verdieping met zonnig balkon op het

zuidwesten en nog geen 50 meter van het strand gelegen.

Dit complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein en

alle voorzieningen zijn op loopafstand te bereiken.

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing

Berging op de begane grond

Bood schapp en lift

Woon oppervlakte ca. 75 m'

Vraagprijsappartement € 219.000,--

Vraagprljs garage € 30.000,--

Van Stol bergweg 13

Ruime uitgebouwde hoekwoning in het groene hart van

Zandvoort gelegen met een diepe zonnige achtertuin

(ca. 25 m diep), 4 slaapkamers, prachtige ruime luxe

woonkeuken en parkeren op eigen terrein. De woning staat

in een rustige, kindvriendelijke omgeving.

Nieuwe hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

worden geplaatst op de 1- verdieping (april 2008)

Strak stuukwerk

Nabij de duinen, scholen en wandelgebied het Qfjop

Kostverlorenpark viimi »ur

Woon oppervlakte ca. 145 m*, perceeloppervlak 443 m!

Vraagprijs € 575.000, -

Oranjestraat 12/7

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige

appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige

parkeergarage, liften bergingen. Het 2 kamer appartement op

de bovenste verdieping isfraai afgewerkt met hoogwaardige

materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

Absoluut een aanrader!

Woonkamer en slaapkamer beschikken over een

eikenhouten vloer met een whiie wash toplaagje

Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Woonoppervlakte ca. 78 m' (excl. terras)

Vraagprijs: € 365.000,-- incl. parkeerplaats

Potgieterstraat 40
In de ruim opgezette woonwijk"Oud Noord", dichtbij

het centrum van Zandvoort, het station en het strand

gelegen, keurig verzorgde 20-er jaren tussenwoning met 3

slaapkamers, voor -en achtertuin en dakkapel aan zowel de

voor als aan de achterzijde van het huis. Dankzij de ruime

opzet van d eze wijk heeft d e woning een d iepe achtertuin

Vaste trap naar de zolderverdieping

Kindvriendelijke omgeving

Woonoppervlakte ca. 90 m'

Vraagprijs € 249.000, -

<36^>
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Kerkpleinconcerten

Zondag 16 maait 2008

Die Haerleuische

Musyckcainer

o.l.v. Andié Kaart

AïiiP"('iii2: 15.00 uur

Toegang: gratis

w.classicconci

OPENING!
ZATERDAG 15 MAART

yaya
Kerkstraat 6a

Zandvoort

De Mannetjes

Bereikbaarheid

'Misschien weet

die gedeputeerde

Hooijmaijers wel

een oplossing.'

Zandvoort alleen in zomermaanden
gegarandeerd goed bereikbaar

— -W^j4c6

—^ 7

De provincie en de gemeenten Bloemendaal, Heemstede,

Haarlem en Zandvoort hebben bekend gemaakt dat de kust

alleen in de maanden juli en augustus zonder problemen

bereikbaar zal zijn. De provincie, Bloemendaal, Heemstede

en Haarlem werken namelijk op een aantal plaatsen aan de

weg. Dit zijn voor de doorstroming richting Zandvoort be-

langrijke punten. Tot die tijd kan in alle vier gemeenten over-

last ontstaan en is er sprake van omleidingen.

baarheid in de gaten en zal in-

dien nodig verkeersregelaars

wordt als voorbeeld gegeven

de komende Paasraces. Echter,

dat zal ook op weekenden
net r

In Bloemendaal blijft de

Jullanalaan tussen de ro-

tonde bij Stoop en de krui-

tot naar verwachting eind

april afgesloten in verband

met het vervangen van het

riool. In Heemstede wordt

een voorrangsplein bij sta-

tion Heemstede-Aerdenhout

aangelegd. Deze werkzaam-

heden zullen medio juni af-

gerond worden. Half febru-

ari is de gemeente Haarlem

werkzaamheden gestart In

verband met het vervangen

van bestrating en asfalt >ri rïp

van het Statenbolwerk (ach-

ter NS-station) Hierdoor is de

rijrichting van west naar oost

ingesteld en moet men om
naar Zandvoort te gaan om-
rijden via het Frans Halsplein.

Schoterweg, Kleverlaan. Die

omleiding staat aangegeven

net borden. Deze werkzaam-

leden duren tot medio mei

naar tijdens het Paasweekend

s het hele plein in beide rlch-

:ingen beschikbaar.

Zeeweg
Dan is er natuurlijk

provinciale project op d

van de Zeeweg. Dat wer

rijbaan redelijk normaal

rijden. Eind juni zijn de

dat voor beide richtinger

rijbanen beschikbaar ziji

de rest van het project

'

in september gestart en zul-

len er een vermindert aantal

parkeerplaatsen beschikbaar

zijn.

Bij drukte?

Wel houdt de provincie, samen
met degemeenten.de bereik-

hard nodig zijn. Verdi

het weekend van Pinksteren

en Hemelvaartsdag in deze

periode. Hemelvaartsdag valt

op donderdag i mei en dat

is in Duitsland een feestdag

met een lang weekend als

gevolg Dan is erook nog een

truckersfestival op Circuit Pa ik

Zandvoort op 21 en 22 juni. Ga

13 ei*tram
tó)B""""

'Paasbrood 500 gr met of

zonder spijs € 5.95

'Broodhaantje €1.65

'weekend taartje:

Amandel/ Appel € 7.95

gebaksassortim en t:

chipolota, rhum, advocaat
baton, truffel, hazelnoot

ZONNEBRIL OP
STERKTE ACTIE

Zonneglazen geslepen
op uw eigen sterkte

incl. montuur
vanaf € 89,-

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

B het

Kop

rderd

i.Met

wordt

CtlG
F I N A N C 1 A I-

18 en 19 maart
commissievergaderingen.

U vindt de complete agenda in de gemeenteadvertentie.

Gemeente Zandvoort

0



Haar stoel i's leeg.

Haar stem is stil.

Gesloten ogen;

eindelijk rust,

we hebben haar

voor het Inatnt gekust.

Zn is bet goed.

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat

.

maar dankbaar vmii' de liefde en zorg w

zij mis omringd f. rli'li'ii wij mede dot van ons

heengegaan onze lu'vciiidi-ticr.sfhoonmocdc^o

cüiovvryruuwma

Lena Koper - Koper
weduwe van Comelis Koper

Monique en Frank

Lenie en Herman
Peter

Bianca en Peter

Engel en Engel

Jeffrey en Mi

(
'.'

i )ne sponden ti e-adres

:

H.L. Doves-Koper

De crematieplechtigheid heeft inmiddels

pinntsgevonden.

Ei/ti kus, c-cn hand, c-eti woord,

een gebaar doen zo goed, als je een dierbare

die je lief hebr verliezen moet.

Joharma Brune - de Zwart

-Jopie-

De lege plek, het doet pijn,

maar haar afscheid zal dank zij u,

altijd in onze gedachten zijn.

Onze liLirrolijke dank daarvoor.

Déboraenjui

Jeffrey

Shirley

Tiffanv

*J«

Kerkdiensten

ZONDAG 16 MAART
Protestantse gem. Zandvoott, Kerkplein

10.00 uurds.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j

10.00 uur ds. MA Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

jparicnlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastorC. van Polvliet

Gedenk mij niet.

zoals ik de laatste sombere maanden was.

Maai herinner ,r 1»//.

•zoals ih was in dr zomer van mijn leven.

Dii'jihrilnitfd moeien wij

veel te vroeg afscheid riemen van

Magdalena Maria van den Brom,

geb. Cauwels

Wij zijn danl'.haar voor de vele mooie herinneringen

aan l/aar. Zij :eas een fantastische eelt rijen ute. een

iiewciiliiie moeder en oma. en een iiartelijhe zuster

resp. schoonzuster.

We zullen haar vreselijk missen.

Ante (CH) .•Rol * Sandra Fa utkncr-K uden

Thomas

Krimpen a/d Lek : Slali tl, llilo-k,- C uujeh-P

Erikhuizen '*"' F CaBWe h-

.„,„,

Correspondent!

De Favaitqcplei 55n
2042 TS Zandt

De crematie heeftin UiU'els j.'i'i atsgevo idai

um. Westerveid.

Waterstanden

Ivlt-t -_l .1 tl U 1">
:t :i S'Ii c

i

l1 v:i"j' de gekende ri>l

vvaarir. hij leefde üi-mon wij Lir'sdieid van

onze vader, opa en vriend

JanJoharmes Maria Visscher

Amsterdam, 1-7-1944 Zandvoort, 4-3-2008

Janneke, Frank

Juliette

Do tiL-yjt'Lii'L-nis hoeft il

BEAC
T
^CLUB

N

Schreeuw het van de daken

ook ditjaar zal onze vis u

weer smaken!
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen 025-5775200

www.beachciijbtien.nl

19
•.'

' E_n 1

Club Nautique ©
Stukje mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

*"
WA

oc
WATER WATER WATER WATER

Do 13 02.29 07.11 14.55 19.41

Vu 14 03.14 08.02 15.40 20.45

Za 15 04.25 09,05 16.50 22.15

Zo 16 05.25 10.44 18.44 23.40

Ma 17 07.00 12.20 20.25

Di 18 01 55 OS. 35 13.25 22.00

Wo 19 01 56 09.46 14.14 23.46

Do 20 02 39 10.30 14.59

fSAILFISH RECLAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbedrukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48^
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Verschijnt iedere donde

huis-aan-huls bezorgd n heel Zandvoort en Bentveld!
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20t\2 GE Zandvoort
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Joop van Nes
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Openingstijden kantoor:

Vormgeving:

IR Design Zandvoort

09.00-16.00 uur

Overigedagenopafspraa k Druk:

Boeieakool Krantendruk 8.V.

Advertentie acquisitie:

Lettyvan -Jen

Brand-Kloderdijk

Tel. 06-434=9783
Email: letty®

Ca strlcummerwerf 23-37
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Boom moet alweer wijken

voormuziektent Raadhuisplein

Vorige week donderdagochtend is in feite een begin gemaakt

met het plaatsen van de nieuwe muziektent op het Raadhuis

plein. De plataan die op de rotonde stond is weggehaald er

elders herplant.

Bij het afscheid van bur-

gemeester Rob van der

Heijden kreeg de schei-

dende bestuurder als af-

scheidscadeau een mu-
ziektent, die direct al een

plaats kreeg toegewe-

zen: op de rotonde in het

Raadhuisplein. Sinds die

sie tussen Zandvoorters

r dan \ I teg

deze locatie zijn. Ook in

decommissievergadering

werd nog geprobeerd om
de plaats te veranderen.

Het college, dat beslis-

singsbevoegdheid heeft

in deze zaak, bleef echter

bij het oorspronkelijke pla

Tijdens de gemeenteraad

gadering van 4 maart sprak

PvdA-raadslid Pim Kuijken zijn

grote zorg uit over de mooie

boom en drong aan op het

behoud ervan en kreeg zijn

collega's mee. "De komst van

de muziektent gaat In ieder

geval niet ten koste van het

groen, want de plataan krijgt

een nieuwe plek", zo liet wet-

houder Tates nog tijdens de

vüigddeiing weten. In dezelf-

de raadsvergadering maakte

Tates eveneens bekend dat er

naar gestreefd wordt dat de

muziektent op 30 april aan-

staande feestelijk in gebruik

genomen kan worden.

Zandvoortse Coulant

Commissie positief over

nieuwe Zandvoort-marketing

De commissie Projecten en Thema's heeft vorige week posi-

tief gereageerd op de plannen om de toeristische voorlichting

en werving van en voor Zandvoort in een moderner jasje te

steken. Tijdens de vergadering werd Ferry Verbruggen gepre-

senteerd als de beoogde marketingmanager die, samen met

een klein aantal medewerkers, de taak van de VVV Zuid-Ken-

nemerland zo spoedig mogelijk zal overnemen.

13 MAART 2008

ners van de Tollensstraat, op

de hoek bij de Vondellaan. Op
deze locatie komt de boom in

een nieuw plantgat te staan

met de goede grond van zijn

huidige standplaats en zonder

verharding eromheen. Toch Is

de verhuizing niet zonder risi-

co. Het is niet bevorderlijk voor

de gezondheid van een boom
als hij vaak wordt verplant. Hoe

voorzichtig de 'verplanters' ook

zijn, tijdens de verhuisoperatie

beschadigen zij hoe dan ook

wortels. Voor de boom is het

te hopen dat het voorjaar nat

wordt want dat is goed voor

nieuw geplante bomen.

Als voorzitter van de Stichting

Zandvoort Promotie verzorg-

de Casino-directeur Peter

Michalides de inleiding. Deze

stichting, die bestaat uit een

aantal grote Zandvoortse

ren in de nieuw op te rich-

ten toeristische organisatie

die 'Stichting Zandvoort

Marketing' zal gaan heten

en die zal worden geleid

ger Vervolgens presenteerde

Ferry Verbruggen, als de be-

oogde marketingmanager,

de plannen voorde nieuwe

stichting. Naast een goede

marketing organisatie zal

de Stichting Zandvoort
Marketing ook voor vol-

doende financiële armslag

moeten zorgen. Verbruggen

denkt voor het eerste jaar

€ 355.400 nodig te hebben.

Daarvanzalnietallesdoorde

gemeente worden gefinan-

cierd, een deel van dat bedrag

zal uit het bedrijfsleven moe-

Hoofdlijnen

Verbruggen had zich geori-

ënteerd in het Limburgse

Valkenburg. Daar functio-

neert al enige tijd een soort-

gelijke O'gar satie waai n-ee

positieve resultaten bereikt

worden. Verbruggen brak

ook een lans om Zandvoort

weer, net als in het verleden,

op de kaart te zetten voor

groepsreizen. Een belangrijk

onderdeel van de plannen

is, naast een werkzame fi-

terefinanciële bijdragen dan

thans uit het bedrijfsleven,

een gerichte publiciteit met
goede contacten met de re-

gionale en landelijke media.

Daarnaast zal ook een opti-

male samenwerking met de

hotellerie en touroperators

meer aandacht krijgen. De

informatiestroom zal verder

worden verzorgd via displays.

welke op diverse plaatsen

duidelijk maken wat er in

Zandvoort mogelijk is en/of

eke e

Uiteraard zal er ook optimaal

worden ingespeeld op grote

evenementen alsdeAiGP Het

pakket wordt gecompleteerd

met modern en aansprekend

foldermateriaal.

Bakkerstraat

Een opmerkelijk onderdeel

va nVerbruggens plannen was
de- vestiging van de Stichting

Zandvoort Marketing in het

pand van Pole Posltion, het be-

drijf van Verbruggen, aan de

Bakkerstraat. In het kantoor/

winkelpand zal een verbin-

ding komen tussen de nieuwe

winkel van Pole Positlon en

het kantoor van de Stichting

Marketing Zandvoort, waar-

door Verbruggen optimaal

in beide kan functioneren.

Uit de commissie werd ge-

vraagd wat er zou gebeuren

Verbruggen ten einde zou

lopen. Duidelijkwerd gesteld

dat een splitsing van de ruim-

tes dan mogelijk is

Regeling

Aan het eind van de discus-

sie adviseerde de commissie

B&W een raadsvoorstel te

maken waarin de statuten,

raming, de vertegenwoordi-

ging van de participanten en

een goede afvloeiingsrege-

ling voor de huidige mede-
werkersvan het Zandvoortse

kantoor van de VVV geregeld

worden. Het latere agenda-

punt waarin gesproken zou

worden over de opheffing van

de VVV Zuid-Kennemerland

werd aangehouden.

Column

Snelheidslimiet

Als Zandvoorter weet je dat

onze badplaats regelmatig

onbereikbaar is voor autover-

keer. Op zonnige dagen kom

je het dorp moeilijk in. Rond

een uur of vier kom je het

dorp ook weer moeizaam uit.

Op het ogenblik is de crime

compleet. Beide toevoer/ve-

gen zijn opgebroken. Het ver-

keer op de Zandvoortselaan

moet zich op één baan wur-

men. De Zeeweg wordt ook

geteisterd door opbrekingen.

Gek word je ervan. Nu maar

hopen dat onze 'gasten' hier-

door Zandvoort niet gaan

mijden. Je wordt toch al dol

van defile's in Nederland, het

lijkt

ndev reld.

Neem nu de Zeeweg,

het paradepaardje van

Zandvoortf?)l Regelmatig

tuffen we er, met eenaantal

dames, overheen. Onderweg

naar de één of andere ten-

nlshal, Volgens mij zijn de

Lolsmurfen van een be-

kende grootgrutter hier

bezig geweest. Let op. Kijk

naar rechts bij het begin...

Eerst magje 30 km per uur.

Opeens verandert het bord

in 50 km per uur. Hoeps, op-

eens een blauw bord 60 km.

Adviessnelheid mevrouw!

Meteen daarachter tiental-

len Smurfenbordjes met
80 km. Tien meter verderop

wéér een bordje met nu 60

km of 50 km per uur.

Nou, ik kan er geen touw
meer aan vast knopen. Met

mij heel veel andere men-

sen die er ook niks van snap-

pen. De Grote Smurf moet
maar snel op komen dra-

ven. Enige duidelijkheid zou

geen kwaad kunnen. Ik zal

eens in Spanje rond kijken.

Of er daar ook Lolsmurfen

met borden goochelen. Een

Smurf heet daar trouwens

'un Pitufo'. Dat staat in het

allernieuwste woordenboek.

Grappig toch?

Misschien zijn alle proble-

men van opstoppingenen

dergelijke opgelost als ik

weerterug ben in Zandvoort.

Hoewel?Tot ziens in een op-

geruimd dorp!

lienüe -Brugman

V J
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„ 2e Paasdag „

O. Q* vier=gangen '

Paasbrunch

€ 34,00

Aanvang: 12.00 uur

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz.nl

*fBi|l'PI

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND
30 KAMERS HET DOUCHE/TOILET/

TV/RADI0-CD/M1NIBAR/DVD/

ZOEKT HORECA HELD VOOR
RECEPTIE. BAR EN OVERIGE

WERKZAAMHEDEN.

IN PRINCIPE FULLTIME. ZOU OOK EN-

KELE DAGEN PER WEEK KUNNEN.

GAARNE BESCHAAFD, SNEL, SLIM,

POSITIEF EN EEN AARDIGE BEHEERSING

VAN MET NAME DE DUITSE TAAL.

INFO: 023 5715541 (FLORIS FABER)

REACTIE: INFO@rlOTELHOOGLAND.NL

Week 11 -2008

Maart

15 CDA Bfidge-dfive: Gemeenschapshuis

16 Classic Concert: Protestantse Kerk

16 Vlooienmarkt: Korver sporthal

17 Nieuw Unicum: Open dag van de zorg

19 Lentemarkt: Kraampjes en activlteiter

bij Nieuw Unicum. 10.30-16.00 uur

21 Artiestengala: Het Kika

Kinderen Kankervrij Gala

Beach Facto ry Ce nterparcs

21-23 Paasraces Circuit f^~

23-24 Kadobraderie met kinderat-

tractie Gasthuisplein

Nieuw Noord gaat op de schop

ZATERDAG 15 MAART

mi

Gemeenschapshuis
13" ZOEKT U RUIMTE VOOR
7 ^ EEN BRUILOFT, FEEST,

J-ff, VERGADERING,
&$ CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47MOB. 06-10732723

Netexpo Internet is een gespecialiseerd

internetbedrijf. Wegens groei zoeken wij:

PROGRAMMEUR PHP - MySQL IM/VI

Netexpo is eer informeel bedrijf. Wij bieder je eer goed

salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en

doorgroeimogelijkheden binnen een innovatieve omgeving!

9 N etë'xpO t. 023 - 53 18 874

aumuu,ujiMJ,iuiiiiiJjm,i,iMLUini

3<£wekery

<=£>. aan Stlee}}

Bemesting voor de tuin

Bloeiende violen, primula's

en vaste planten

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Dinsdag is een convenant ondertekend waarin vier partijen

zich vastleggen om de wijk Nieuw Noord integraal te gaan

ontwikkelen en gezamenlijk te komen tot onder andere een

Wijkontwikkelingsplan (WOP). De gemeente Zandvoort, wo-

ningbouwvereniging EMM en de combinatie Zaanse Ontwik-

kelingsmaatschappij/Proper-Stok willen het groot onder-

houd ter hand nemen.

De wijk die tussen 1960 en

iu7 r
.
gebouwd is. heeft drin-

gend behoefte aan groot

onderhoud. Niet alleen is de

standaard in de loop der ja ren

veranderd, ook het inzicht en

de smaak van de bewoners is

tegenwoordig totaal anders.

Een WOP is een toekomstvisie

voor een wijken beschrijft hoe

een wijk eruit ziet en wat er

de komende ja ren moet veran-

deren. Het moet een project-

matige aanpak worden van

de huizen, de straten en het

groen. Ook de sociale omge-

ving met daaraan gekoppeld

de maatschappelijke voorzie-

ningen worden onderde loep

genomen.

De belangrijkste beoogde

ontwikkelingen, waarmee al

een start is gemaakt met de

bouwvan de woningen op de

plaats waar vroeger de open-

bare basisschool de Duinroos

stond, houden onder andere

de mogelijke situering van de

de ontwikkeling van het ter-

rein waar nu nog de water-

zuiveringsinstallatie staat en

waarvan dit jaar de installatie

al worden stilgelegd endeont-

wnkelirigva'i de 'den zoal; hei

terrein van de Corodex.

Paaspuzzel week 2

In de aanloop naar Pasen organiseert de

Zandvoortse Courant drie weken lang een

puzzelactie, ledere week staat er een spreuk

in de krant verborgen. In verschillende adver

tenties staan een letter en een cijfer. De cijfc

geven de plaats aan van de letter in de zin.

De uitkomsten van alledrie de

weken vormen bij elkaar de

oplossing van de puzzelactie.

Na drie weken puzzelen kunt u

uw complete oplossing inleve-

ren bij Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht of aanleveren

via e-mail: paasactie@zand-

voortsecourant.nl. Vermeld bij

adres en telefoonnummer.

Onder de goede inzend

loot, Zo stelt LadyTal

leukste vrouwenplatfo

k (het I-

Nederland) een

met inhoud tei

€150 beschikba

wordt de winn

profiteert d.

4to/A

Met OOG en OOR
fSPflfDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel S732752)

Nieuw speelterrein

Het was een druk weekje

voor burgemeester Nlek

Meijer. Op woensdagoch-

tend 5 maart was het vroeg

dag want om 8.30 uur werd

het nieuwe speelplein van de

Oranje Nassauschool door

hem geopend. Het speelplein

is in samenwerking met de

gemeente en de school

opgezet en bekostigd. De

gemeente verzorgt tevens

het onderhoud omdat het

speelterrein na schooltijd

ook toegankelijk is voor alle

Zandvoortse kinderen.

Des Collages en collegem
Op donderdagmiddag 6

maart ontving de burge-

meester een delegatie van

de vereniging Beeldende

Kunstenaars Zandvoort (BKZ)

in de collegekamer. Deze

ruimte heeft na de vakantie

van Meijer een metamor-
fose ondergaan. Er hangen

nieuwe gordijnen, er staat

een mooie designlamp en de

muren zijn roomwit geverfd.

Voor de kunst aan de muren

heeft Meijer de BKZ-leden

benadeid om een wisselen-

de kunstuitleen te verzor-

gen. De eerste kunstwerken

van twee BKZ-leden, Mona
Meijer-Adegeest (schilderij-

en) en Margreet Mayenburg

(bronzen en sculpturen), ge-

ven de collegekamer net iets

meer uitstraling. Drie keer

per jaar wordt de kamer met

nieuwe geselecteerde kunst

van twee andere BKZ-leden

ingericht. De burgemeester

is zeer gecharmeerd over de

artistieke formule. "Want ik

sta voor Zandvoort dus ook

voor Kunst", vertelde de bur-

gemeester enthousiast b.j de

start van de unieke kunstsa-

menwerking.

Schat in de duinen?

Voor de media was de vondst

van een 'kunstschat' in de

duinen afgelopen week groot

landelijke media zoals dag-

bladen en tv-stations stort-

ten zich op het nieuws dat de

Zandvoortse Bunkerploeg in

een onder het zand liggende

bunker kunstschatten op het

spoor was. De kunstschatten

zouden tijdens de Tweede
Wereldoorlog door een in de

omgeving van Zandvoort ge-

legerde Duitse

milrtairverstopt

deze militairzou

de Zandvoortse

Bunkerploeg
hier op attent

gemaakt heb-

ben. In de af-

gelopen dagen

ichten naar buiten gekomen.

moeten blijken of het inder-

daad gaat om een belangrijke

Mooi bedrag

De jaarlijkse bingo van de St

Agatha parochie, die onlangs

plaatsvond, heeft € 4200
opgebracht. Met dit fantas-

tische bedrag kan stichting

Hart voor Polen een aantal

kansarme kinderen een onbe-

zorgde vakantie in Zandvoort

geven. Het weeshuis Kizito

Babies Home en Jeroen Bluijs

uit Liga nda gebruiken het geld

voor diverse zinvolle doelein-

den en het Surinaamse kin-

derhuis Koesikwarano kan nu

eindelijk iets extra's doen. De

dankt iedereen (particulieren

en ondernemers) heel harte-

lijk voor hun geweldige gaven.

Zonder hen, en natuurlijk ook

de 135 mensen die op de avond

zelf aanwezig waren, had dit

nooit zo een succes kunnen

Geslaagd

Jan Peter Versteege meldt

trots dat zijn oud-leerllng

Gabriella Munier is geslaagd

voor haar Docent Muziek 4
aan het Alkmaarse conser-

vatorium. In een vol Provadja

theater in Alkmaar, vlamde

ze met drie goed gezon-

gen nummers: 'Aquarius'

(musical Hair), 'Stil hurting'

(musical The Last 5 Years)

en haar zelfgeschreven

at all'. Gabriella studeert

sinds 2004 en is door Jan

Peter Versteege klaarge-

stoomd voor het conser-

vatorium. Ook is ze een

poosje lid geweest bij het

Zandvoorts kamerkoor
ICantatoriAllegrien heeft tij-

dens concerten in Zandvoort

len solo gezongen. Nu het

is, moet Gabriella nog enkele

theorie-examens afronden

en dan krijgt ze haar diplo-

ma DM Schoolmuziek.

Expositie

Van 3 tot 2g maart is een

nieuwe tentoonstelling in

de expositieruimte van de

bibliotheek. Deze maand to-

nen de acht leden van Studio

A'rtistiek voor de tweede
maal diverse kunstwerken

die uitgevoerd zijn in acryl-

verf, krijt, olieverf, inkt en

houtskool. Studio A'rtisitiek

die uit amateurschllders be-

staat. De leden werken iede-

re week een dagdeel in het

atelier aan een thematische

opdracht. Kunstenaar Sjak

Jansen begeleidt de leden In

hun creatieve ontwikkeling

3 te z net e

weldig resultaat Daarnaast

heeft de vereniging jaarlijks

museum bezoek, workshops

en verschillende exposities

op het programma staan.

Het lidmaatschap van

5tudio A'rtistiek bedraagt

€ 18.50 per maand. Voor

meer informatie kunt u bel-

len naar Paul van de Smaal,

023-5716415.

W0



unicum
Kom naar de open dag van Nieuw Unicum
up Zaterdag IS maart v.jrï 11.00-15.00 UW
met o.a. rondleidingen, informariemarkt en

optredens van de huisband

Interesse in een baan in de zorg? Kom langs!

Zandvnorrsclaan 165. Zandvoort

Café Oomstee

Zaterdag 1 5 maart

Live Muziek

Cadena
aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Strandpaviljoen 18

Thalassa

Hart

voor vis

Reserveren: 023-5715660
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GREEVEN
makelaardij o. g.

Teiefnn.: 023-^ 33 233-

na

TOITEt

Actie = Reactie!

terkopen of aankopen?

Schakel de actiefste makelaar in!

NVAA-kantooT midden in het centrum!

Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!

Optimale FUNDA.nl presentatie!

Scherpe tarieven

!

Actieve makelaardij werkt. Ook voor u! Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven

Boeiende jubileumvoorstelling De Wurf
Folklorevereniging De Wurf vierde afgelopen weekend het

60-jarig bestaan met twee voorstellingen van het toneelstuk

'Rijke Vissers Arme Mensen'. De door ons bezochte voorstel-

ling van vrijdagavond was het aanzien volledig waard. De

inzet van de dertien acteurs onder leiding van regisseur Rob

vanToornburg bezorgden de kijkers een amusante avond.

; 'rijke' periode.

Jere tot uiting

ter dan voc

Wat onder

kwam toer

Steln en Jaap (prima gespeeld

door de debuterende 14-jarige

Robin Cansner), een nieuwe

broek moest hebben en Stein

deze op de pof moest kopen.

Zoals vaak in de stukken van

J.A. Steen speelde het geloof

een grote rol. Zo ook deze keer,

e last v, h-t

opkomst

iren door

'elgestel-

Het leven in Zandvoort vooi.ti 1-

densennadeperiode^cii4--;-ii8.

waarin de Eerste Wereldoorlog

rondom Nederland woedde
maar ondanks de neutraliteit

invloed had op het wel en wee
van de arme Zandvoortse be-

volking.

In het eerste bedrijf werd dui-

delijk dat het vissen op zee

door de krljgshandelingen

van de Engelsen en Duitsers

steeds moeilijker werd. De

de vrouwen knoopten thuis

zo goed en zo kwaad als het

ging de touwtjes aan elkaar

Al tijdens het eerste bedrijf

tekende de kentering zich af,

omdat de reders in Umuiden

hun visgronden verruilden en

er vooral in het noordelijk deel

ran de Noordzee gevist werd.

HtÏ
I erde

iok grotere vangsten die

',e\ geld werden afgeno-

oorde oorlogvoerende

In het tweede bedrijfw
die verandering de ar

slageninweelde Uitzonderlijke

1.1 tp jve'i aar k!ed ng, huisraad,

maar ook in het uitgaansle-

ven in Umuiden, waren aan

de orde van de dag. De ech-

telijke verhoudingen werden

dan ook op de proef gesteld.

Dat kwam het best tot uiting

toen Vader Jaap (voortreffelijk

gespeeld door Bob Gansner)

en Visser Arend (subliem ver-

tolkt door Willem Schilpzand)

zich vanuit Umuiden per koets

met paarden naar Zandvoort

lieten brengen, waar hun echt-

genotes Stein (levensecht ge-

speeld door Ans Veldwisch)

en Sien (goed vertolkt door Els

Hoogervorst) badend in voor

deze eenvoudige vissers onge-

kende weelde naar hun thuis-

komt uitkeken. Berichten uit

Umuiden spraken er van dat

beide mannen niet direct naar

huis waren gekomen, maar de

bloemetjes flink buiten had-

den gezet.

Met het <

eind. De ;

nde an de

leven te dragen. Di

van het kamerverf

de gasten kwam i

na de Eerste Wereldoorlog

schoorvoetend op gang. Stein

en Jaap zagen hierin ook een

ele problemen, maar zagen er

vanaf nadat ze kennisgema^ki

hadden met een echtpaar, ge-

speeld door Mieke Hollander

en Freek Veldwisch, dat hun

huisje wilde huren maar het

te armoedig vonden. Jaap en

Stein besloten niet te verhuren

en te vertrouwen op de hulp

van God.

Naast de al genoemde perso-

nages zetten de buurmeisjes

Maartje (Macha Plantlnga) en

Marij (Maxime Vgosse), buur-

man Floor (Theo Verburgt),

buurvrouw Leen (AnnieTrouw),

buurvrouw Arendje (Nelly

Houtenbos) hun rollen ruim

voldoende neer in De Krocht.

Dat gold ook voor de onlangs

80-jaar geworden 'tante' Rie

Molenaar, die al 59 jaar lid

is van De Wurf. Samen met
Hans en Bob Gansner, belden

56 jaar lid, vormt zij de 'harde'

kernvan de jubilerende vereni-

ging, die zoals voorzitter Freek

Veldwisch in zijn slotwoord

liet weten, dringend toe is

aan vers bloed om deze unieke

Zandvoortse vereniging ook in

de toekomst in stand te kun-

nen houden.

vleesspecialist - traite

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop(st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.

a dagen mogelijk

Wij bieden t

goede

n prettige werkkring, goed salaris

«il ml-.ii re ;ii-I'eidsvi->(inv;i;irdrji.

Inlichtingen bij M. Hori rckflmn 1123-5^1'Xif."

Sinds zaterdag 8 maart is Zandvoort weer een nieuwe winkel

rijker. En wat voor één... De jonge llja Cornet heeft aan het

Casthuisplein Hobby-Art geopend. In deze prachtig opge-

knapte zaak kan kunstzinnig Zandvoort, maar ook diegene die

zijn of haar creatieve kant wil ontwikkelen, terecht voor een

veelheid aan materialen. Cornet, zelf een zeer creatief persoon

die o.a. schildert en boetseert, was in het recente verleden

eigenaar van een beeldengieterij.

Wat is er zoal te vinden? Een

zeer ruime sortering aan

hobby- en kunstschilders-

materialen en benodigdhe-

den. Haast te veel om op te

noemen: mozaïeksteentjes

in allerlei kleuren en maten,

sieraden om zelf te maken
(van het merk Jolie) en klei

van het merk Makins Clay,

dat luchtdrogend is. Tevens

veel bijzondere kralen en

veelheid kurk plakfiguren

(Rico design), variërend van

figuren en letters. Ook g ps

en gipsvormen heeft men
in voorraad. De (zondags-)

schilders onder ons kunnen
hun hart ophalen aan vele

soorten verf, penselen, schil-

dersdoeken, ezels en palet-

ten van bekende merken als

Talens,Van Gogh, Amsterdam

en Aleen's. Mocht u zelf niet

zo bedreven zijn op dit vlak,

dan is er ook een geweldige

collectie betaalbare schilde-

rijen, die zonodig ook mgdiist

kunnen worden. Voor een

b j zondere binnen- maar ook

buitenmuur heeft Hobby-

Art de alleenverkoop voor

Zandvoort van Carte Colori

kalkverf. De authentieke kleu-

ren doen je meteen in Italië

jbjecte"

:oupage

d stickers

Voor het ve

leriel andere

heeft llja dl

grote oppervlakten een heel

leuk resultaat bereiken. Als

ook de Inspiratie een oppep-

per nodig heeft, is er een groot

aantal voorbeeldboekjes op elk

gebied in de winkel in te kijken

ofte kopen.

Voor de komende Pasen wel-

licht een goed idee: decora-

met toebehoren om zelf het

Paastafel op te fleuren.

e instaande

lectlc

dus

waaid om gauw een kijkje te

gaan nemen bij Hobby-Art

aan het Gasthuisplein 6. Tel.

023-5733223. De zaak is dage-

lijks geopend: maandag van

dag t/m zondag van 10.00 tot

18.00 uur. Er wordt nog druk

gewerkt aan een website. Op
dit moment kan er nog niet

gepind worden dus zorg dat u

contant geld bij u heeft, want

het is niet voor te stellen dat

u zondereen aankoop de deur
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Parfumerie Moerenburg
feliciteert de onderstaande

lezeressen van de

Zandvoortse Courant met

hun make-over door

Mari van de Ven
op 1 4 maart:

Tonny Drost

en

Dominique Buis

[ 1m*<C
Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittywillemie@planet.nl

W\cwit*&
WONINGINRICHTERS

38jaar vakmanschap!

(Vouw)gordijiien Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

Zonwering Parket

Service aan huis.'

Gratis meet -en montagedienst!

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

vww.medina-wonineinrichrW.nl

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Dorpsgenoten

Marco Termes

Deze week kies

iets anders is d;

standpunt wijl

van het intervi

Dat is een waai

oor een dorpsgenoot die (zo dacht ik) eens

nders. Maar bij nader inzien moet ik mijn

1 vanwege een zin van Marco bij het begin

'Al ziet men de mens, hij kent hem niet'.

en waarheid als een koe! Want ik zie de mens Marco

ken ik hem eigenlijk goed? Na ons gesprek wi

door Nel Kerkmon

-erd ik

Marco is net zoals elk

Zandvoorts kind gek op het

strand. "Dat kan eig>

lijk ook niet anders'

zegt Marco, "ik ben

met zand tussen

mijn billen opge

groeid." Zijn ou-

ders Jan en Ots

Termes hadden

de strandtent

de Rot.

zijn jeugd op het

strand vergelijkt

met het parad js. hac

hij uiteindelijk geen zin

"Mijn oude

schuif je di

rechts te schuiven. Il

hoofd zaten andere plannen."

Schooljaren

Als benjamin van het gezin

Termes groeit hij beschermd

op. Met veel liefde praat Marco

over zijn ouders. Over zijn bes-

te vriend, vader Jan, die niet

alleen intelligent maar ook

der Ots, zij gaf haar creatief

talent door aan Marco "Na

de Hannie Schaftschool met

de onvergetelijke onderwijzer

Ge Loogman, ben ik naar de

lagere Handelsschool gegaan.

Niet dat dat mijn keus was
maar het kwam uit de toetsen

naar voren. Daarna heb ik de

Middelbare Handelsschool ge-

volgd en later het gymnasium.

Verder heb ik nog een paar jaar

filosofie gestudeerd in Leiden

met de professor ben ik met

de studie gestopt. Het was tijd

Kunstenaar in

harten nieren

"Hoe word je dichter?" vraag

Ik aan Marco. "Dat wordt je

niet, het zit gewoon in je. Ik

ben namelijk zo geboren. Ik

was en ben nog steeds ge-

ïnteresseerd in literatuur en

poëzie. Rond mijn 13e jaar

ben ik begonnen met ge-

dichten schrijven en op mijn

23e werd mijn eerste roman

gepubliceerd. Hoewel mijn

boek goed ontvangen werd

(oplage vanio.ooo)waslker

zelf niet tevreden over. Ikwas

nog niet rijp voor al het com-

merciële gedoe er omheen
en ik besloot om iets anders

te gaan doen." Dat iets pakte

uit ir

barkeeper, dre

re-deLw

danst id«- Ti-

tot zelfstele'

maker. "Tenslotte was het

toch niet wat ik zocht. Mijn

liefde voor gedichten bleef

door de gemeente Zandvoort

aangesteld als 'Dichter bij Zee'.

Een titel waar ik nog steeds

trots op ben", memoreert hij.

Boodschap
Mare :erde

denker en een doorzetter.

"Talent is niet voldoende. Je

oet er keihard voor wer-

ken. Dat is met alles zo,

ook met schrijven", zegt

hij. De meeste tijd van

de dag besteedt hij

andere zoals geld

rdienen is daar

eigenlijk onderge-

schikt aan: "Ik pro-

beer met mijn ge-

dichten, gedachten

:n spreuken een bood-

hap over te brengen.

rerdei 1 je

neus lang is. We hebben het

zo goed en zijn erg verwend.

Ook in Zandvoort. Het kan

slechter, veel slechter."

De universele mens
Net als de universele mens van

LeonardodaVinci probeert hij

zo veelzijdig mogelijk te zijn.

Dat lukt hem trouwens aardig

want hij is niet alleen schrijver

en dichter, hij is ook kunstschil-

der. Momenteel heeft hij een

opdracht om twee kunstwer-

kenvooreen bedrijf te maken,

de 2e druk van zijn laatste ro-

man komt uit en hij is bezig

met een nieuw boek. Hij leest

veel, het boek van één van

zijn lievelingschrijvers Rutger

Kopland ligt bovenop een sta-

pel boeken die geordend op

de grond ligt. Voordat ik weg
ga leest hij nog een gedeelte

van zijn nieuwste gedicht

voor, wat hij speciaal voor de

Kinderkunstlijn heeft gemaakt

Later snuffel ik nog even in zijn

gedichtenbundel 'Vergezicht

spreukvinddiede mens Marco

perfect weergeeft: 'Ik wilde

altijd alles worden, Nu ben Ik

dichter. Dat is

Volle bak bij 'Zandvoort schoon?!'

De verwachting van het aantal mensen werd ruim overtroffen.

Kennelijk was de keuze voor het thema 'Zandvoort schoon?!'

een goede zet want meer dan 70 belangstellenden gaven vo-

rige week donderdag gehoor aan de oproep van de leden van

ie Projecten & Thema's om actief deel te nemen

n de discussie over een schonere leefomgeving.

door Nel Kerkmon

Burgemeester Niek Meijer

opende de bijeenkomst en

gaf in zijn welkomstwoord

aan blij verrast te zijn met de

grote opkomsten wenste een

ieder succes toe. Ondertussen

werd op een groot scherm het

ingezonden fotomateriaal ver-

toond van allerlei herkenbare

vervuilingen in Zandvoort.

Kleurkeuze

Gespreksleider Peter Schoemaker

van ID-0 studio liet er geen

gras over groeien en gaf het

sein voor een leerzame avond.

Ondertussen had Schoemaker

de aanwezigen met behulp

van nummers gesplitst

Daardoor kwamen aan de ze-

ven tafels willekeurig gekozen

deelnemers te zitten met een

commissielid als procesbe-

waker. Volgens de 'zes denk-

hoeden methode' van Edward

de Bono moest iedereen een

denkbeeldig gekleurde hoed

kiezen. Op deze ludieke wijze

ging de brainstormsessie aan

tafel van start en werden de

deelnemers verzocht een top

drie met de meest voorko-

mende ergernissen samen te

stellen.

Digi pa nelonder zoek

De uitkomst van de gekozen

topdrie van de aanwezigen in

de zaal was een frappante af-

spiegeling van de enq ..si e die

de gemeente onlangs heeft

laten uitvoeren. Favoriete er-

de hondenpoep, op nummer
twee kwam zwerfvuil en ka-

pot straatmeubilair, terwijl

onde'houd van de straten op

de derde plaats stond. Na de

pauze informeerde Peter den

Boer. hoofd afdeling Reiniging

de werkzaamheden van de rei-

nigingsdienst. Daarna was er

gelegenheid om vragen aan

Den Boer te stellen over de

diverse problemen rond het

schoonhouden van zijn of haar

straatje.

Oplossingen

Ondanks de vele ergernissen

had de zaal veel waardering

voor de aanwezige medewer-

kers van de reinigingsdienst

en men bekrachtigde dit met

een spontaan applaus. Daarna

was de laatste ronde aan bod

en werd per tafel gevraagd

schoner Zandvoort te beden-

ken. Eigenlijk was iedereen

het er over eens dat vooral

het gedrag van bewoners en

bezoekers de meeste ergernis

gaf "Laat maar lekker liggen,

het wordt toch opgeruimd."

Maar ook was er een verzoek

naar de gemeente voor meer

handhaving en controle. De

jury, die uit de burgemeester

en wethouder Wilfred Tates

bestond, koos voor het voor-

stel 'de vliegende schoon-

maker' van Richard Brüne en

beloonde de winnende tafel

met boekenbonnen. Namens
de organiserende raadscom-

missie Projecten en Thema's

bedankte raadslid Hans

voor hun inbreng en beloofde

iedereen op de hoogte te hou-

den van de uitkomst van deze



De krant lezen op internet? Kijk op www.zandvoortsecourant.nl ï

DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534 ^\

iC H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

BEBS3B1

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels-of zakenadvertentes

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. SVPEIkcIffnleesttbnenelkelirn

dezelfde week.

.i",1
.';''-'- ''' i ?n apart vakje pbots "

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist UwZandvcortpas nr

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhoud zonder

Zoluschkavoor

r\optl Q schoonmaakgarantie

JlxK&l* en zorgeloze

huishouding.

Behang- en

schildersbedrijf

Tel. 06-17054330

Arnold Nijkamp Zelfstandig werkende

Tel/Fax 571 31 72 huishoudelijke hulp

Mobiel 06-54 264 259 gezocht

Voor al uw behang-, bij alleenstaande dame
wit- en schilders- Om de 14 dagen

werkzaamheden

Tel. 5719020

Autobedrijf Trade Ard.

LidBOVAGen NAR Het gezelligste

Max Planckstraat 44, vrouwenkoor

tel. 5730519/ van Zandvoort zoekt

06-53498304 ie en 2e sopranen.

www.trade-ard.nl Rep. woe 20.00-22.00 uu

in De Krocht.

Kabel-internet/adsl Kom eens langs!

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN. Tommyen Debby:

Adviesen aanleg bedankt voor mijn

(draadloos] netwerk. leuke verjaardag in

Ook avonden/weekend. café Andeis.

Rep-it, totaal service Topgeregeldü

voor computergebruikers. Clemensen Paulien

023-5719666 of

06-44696001.
;

Gezocht: J. dames v.a.

Met garantie en KvK. i8jrvoorsex.Hoge

bijverdienste. Discretie

Organisatie- en

familieopstellingen

verzekerd. Tel. 5716998

op 6 april 2008. Te huur:

Incl. lunch. Grote kamer met open

Aanmelden/info: slaapkamer, m.g.v.

Atle Spaan, keuken/douche/toilet.

tel 023-5718442 Niet roken, eigen

opgang. Zandvoort,

Garageplaats te koop tel. 5716017

in Park Duijnwijk

Vraagprijs: Bijbel:

€21.000,-- k.k. vertel uw zorgen

VanSchaikOmaco aan god en Hij zal u

Makelaars steunen. Nooit zal hij

023-5712944 toestaan dat eerlijk

www.vanschaikomaco.nl mens valt (psalm

55:23). Bidden helpt!

U hoeft niet langer te Bel de gebedslijn eens:

wachten! De nieuwe

pantalons van Toni zijn

5363804, Huis v. Gebed

binnen Vanaf maat Open huis:

38 t/m 52, diverse zaterdag 15 maart

kleuren en modellen. 11. 00-13.00 uur,

Modern Art Westerparkstraat 10.

exclusive kleding, VanSchaikOmaco
t/o Casino, Makelaars,

winkelgalerij 023-5712944,

Thorbeckestraat 9.

Tel. 5713420

www.vanschaikomaco.r

Gevraagd:

Samen honderd. Voor enkele ochtenden

Wie-o-wie. in de week schoonmaak

Zij: ie prijs Ba-ge-ha hulp in hotel centrum

Hij: Dat liedje Wl-wo-wa Zandvoort. Tel. 5714674
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Eerste Kinderkunstlijn van Nederland geopend

Onder grote belangstellingvan 163 kinderen, ouders en geno-

digden is de Kinderkunstlijn in Zandvoort op 7 maart geopend.

Wethouder Gert Toonen gaf op het Gasthuisplein het startsein

voor deze kunsthappening.

de gemeente het project

'kunst op school' weer zal on-

dersteunen en gaf hij aan dat

in het nieuwe schooljaar ook

muzieklessen op het rooster

komen te staan.

Als toetje van de gezellige

opening droeg 'Dichter bij

zee'Ma rco Term es het gedicht

voor, dat hij speciaal voor deze

gelegenheid maakte. Daarna

was het dringen geblazen in

de kleine tentoonstellings-

ruimte van het Zandvoorts

museum, want de kinderen

jchter T hun

openingsspeech vertel-

onen 'apentrots' te zijn

veel grote en kleine kun-

ars te mogen begroeten,

waaide hij alle lof naar

tiatiefnemers, de beel-

dende kunstenaars Marianne

Rebel en Hilly Jansen die, on-

der hun professionele bege-

leiding, dit tot stand hebben

gebracht Tevens meldde de

wethouder dat volgend jaar

n kunst aan hun ouders to-

n. In het dorp is er een lint

n kunstwerken te bewon-

wedstrijd waar i

mee kan doen. I

One Man show Zandvoortse clown Didi

Ondanks de voorspelde

storm, ging de eerste

One Man Show van

de Zandvoortse clown

Didi gewoon door in de

Paradijsvogeltent van

Casablanca op Strand

West in Amsterdam. In

plaats van 8 minuten in

de piste, wat voor hem

normaal is, trad hij nu jx

20 minuten op, op het

toneel in de 'restaurant-

tent'.

Van' n de vrolijk:

ichtjesvande tent te

send gezellige sfeer. Wit

opgedekte tafels, wijn-

koelers, mooie witte servetten,

veel rood en donkerblauw met

goud afgezet. "Een groot deel

van de Zandvoortse gemeen-

teraad en het college kwamen
naar de voorstelling kijken.

Niet alleen om van Dldl te

ntezi

of dit jjelic

tredens, ku

het beeld van Zandvoort als

toeristische trekpleister. Het

was weliswaar niet helemaal

vol, maar wel gezellig druk. Er

hadden wat mensen afgezegd

in verband met het weer",

zei initiatiefneme

Wim Peters.

variétéacts vulde

hij zijn tijd moei-

teloos. Zijn die-

ren 'plucheact'

ontbrak uiteraard

niet. Het variété

gedeelte werd
afgesloten met

met de tekst op

een groot beeld-

scherm op het to-

neel. "Dit is meer

dan de moeite

keuken en variété

ineenl De Zandvoortse gas-

ten gingen opgetogen naar

huls. Misschien wordt het

nog eens wat met het variété

in Zandvoort", besluit Peters.

Voor meer informatie en reser-

aT
Kunst

Knust boefr helemaal aiet moeilijk te ziin

je kan er rustig naai' kijken zo/nier pin?.

Je kunt het rustig vinken. Dut is zelfs fijn.

Het enige vut ie nodig hebt is vcat iliirf.

Schilde?- dromen jnetje liefste vjoorden.

Schrijf boekei? vol met je verf en kwast.

Bedenk een boom met paarse takken.

Appels van tien kilo en een gouden bast.

f 'wzin een blauwe kip met een slurf,

vleermuisoren en een krokoilillenstaart.

Je hoeft bet maar te denken en bij bestaat!

Als je goed kijkt, zie je dat hij voorje staat.

Knust bueft he/r///i?iii niet moe/lijk te zijn

En /::<:nsen die er gevciebtig over doen:

"II at dacht de schrijver of dichter toen?'

Die hebben er geen -fluit van begrepen.

Lol en liefde k/n? ;e niet altijd. uitleggen.

Knust is teven jezelf en de veereld zeggen:

" Ik besta ea ben daar heel gelukkig mee.

Ik beu verliefd op de icerel/l en het leven!"

Spelen, lachen en alle dingen la-en delen.

Diep geluk kun je niet kopen, lenen, stelen.

Zie elke dug op Aarde als een grote gunst.

Dut te snappen, dat is pas een hele kunst.

Sabat Mater bij Classic Concerts
In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts

treedt komende zondag Die Haeriemsche Musyckcamer op

in de Protestantse kerk. De solisten in het op te voeren Sabat

Mater van G.B. Pergolesi zijn de 'Dutch Divas' Charlotte en Jo-

sefien Stoppelenburg. Gerri Meier bespeelt de klavecimbel en

de algehele leiding is in handen van André Kaart.

Het Sabat Mater behoort tot

de mooiste passieverhalen

uit de vroegste christelijke

tijd en is oorspronkelijk een li-

turgisch gedicht. De tekst van

de hymne beschrijft het leed

van Maria bij de kruisdood

van Jezus. Nadien werd het

als beeldenreeks blijvend in

het Romeins missaal geschre-

ven en werd het daarmee e

en erkend onderdeel van de

kerkelijke liturgie.

De solisten

Charlotte Stoppelenburg \a\i-

mezzo) en haar zus Josefien

(sopraan) zijn beide in Meppel

geboren. Beide ouders zijn

ici,vaderWillem

is componist, dirigent en pia-

nisten moeder Paula pianiste.

Meer informatie over de beide

dames kunt u vinden op www.
dutchdivas.net.

Gratis toegankelijk

Het concert in de Protestantse

kerk aan het Kerkplein begint

om 15.00 uuren de kerk is om
14.30 uur open. Zoals altijd is

de toegang gratis maarwordt

er bij het uitgaan van de kerk

met een open schaalcollec-

tie geid ingezameld voor de

laatste lootjes van de res-

tauratie van het beroemde

Knipscheerorgel.



Hele maand maart:
hljisgemaakte stamppotten

TWEEDE 500 gram:
Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Nieuw:
Prachtige potten en vazen

voor binnen en buiten

ii^iiuvuui i^^uiwaai 1.111

5Ptoerkoop.nl te

Zandvoorts
Paasei
leuk om te
geven!
0p vertoon van uui pi

van € S.95

Koene Cleaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 441

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

we ZandvoortPas (€ 7,50)

nging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

I Woonadres+huisni

Postcode

(Handtekening). ...

Betaling CONTANT

;lop, voeg het bedra]

af bij:

jna Balkenende, Gro

lenland Videotheek.:

dactie Zandïoortse C

Betaling PER BANK
zo spoedig n

:n met een welkomstkado,

igelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoed bon voor e

Zandkorrel, kunt u op een door u gewer

tijdstip gratis een Zandkorrel (mii

advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

En alweer

p(l)akkende
aanbieding
voor slechts

één euro!

ip vertoon van uw ZandvoortPas:

Een
Emmaplak

voor slechts

leuro

MARK SJERPS
internet
www.marksjerps.eu

06 188 688 37

_) vertoon van de Zandvoortpas:

3% korting op uw nieuwe website

«inbed geldkj loten mei woensdag 19 maart 20C

en ij leen in o":e vestiging teZandvoort.

Raadhuisplein, Tcfefaon: 02Ï -57 12865

iimeeradressen en openingstijden: ie -.-- vv -.'- .--.---
1

1

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.

Addie Ottho & Zn

OTTHO
2041 PCZandvoort
Telefoon 023 -571 7 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1BB76726

xnssssasssssk

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende"

Pasfoto's
van dezelfde pereoon

voorde

Halve prijs!

m

Horneman is één van eerste bedrijven

die zich aansloot bij de ZandvoortPas-organisatie.

Hoogste tijd om de slagerij weer even onder de aan-

dacht te brengen. Vleesspe

Marcel Horneman heeft nu elke maand een speci-

ale aanbieding voor de ZandvoortPas-houders. Deze

maand krijgt u op vertoon van uw ZandvoortPas de

tweede 500 gram huisgemaakte stampotten voor de

halve prijs!

"Het slagersvak zit in defamil

Mijn grootvader werkte in et

slachthuis in Den Haag. Mijn v

groothandel in varkensvlees. Later

is hij inde vleesex port gegaan. Via

mijn vader kreeg ik op jonge leef-

tijd een zaterdagbaantje in een

slagerijwinkel. Toen is de fascina-

tie voor het slagersvak ontstaan.

Het leukste vind ik dat je altijd

met je handen bezig bent", vertelt

Ruim assortiment

Sinds 1989 werkt Marcel in Zand-

voort Hij begon zijn carrière als sla-

ger bij Boucherie/Chateaubriand.

In november 2003 heeft hij de

zaak overgenomen en omgedoopt

tot Slagerij Marcel Horneman.

Sindsdien heeft hij zich gespeci-

ambachtelijk bereide maaltijden,

panklare producten en verschillen-

de soorten worst. Alle maaltijden

komen uit de eigen keuken en zijn

bereid met verse producten. "Het is

stuk vlees een bijzonder gerecht te

creëren. Als slager moet je uitpro-

beren, durven en creatief zijn. Dat

maakt het tot een uitdagend, crea-

tief en veelzijdig beroep Geen één

de aanbiedingen, de uitgebreide

website www.slagerijhorneman.

nl. Slagerij Horneman iste vinden

aan de Grote Krocht. Geopend van

maandag tot en met vrijdag van

08.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag

van 08.00 tot 17.00 uur Zin om bij

gaan? Bekijk de openstaande vaca-

ture in de advertentie op pagina 7.

Het volgen van een opleiding be-

hoort tot de mogelijkheden.
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CAPTURE EVENT
«.

café

'del&mstraeï
) Als u uw ei niet kwijt kunt,

i

komt u maar naar g

De Lamstrael '

Tsfèk*

Haltestraat 52 (W

Parfumerie *^V
Schoonheidssalon f—-\J

llaltestraat 1 Zandvoort s

\ •
Off SHOE REPAIR ,

Bij ons bent u
aan het juiste adres

voor al uw
schoenreparaties.

/9

^^^ F/gen mer/c sV¥
zeker zo goed en veel goedkoper!

Wij zijn Ie en 2e Paasdag van

12.00 -tot 17.00 uur geopend
Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

Fit voor Pasen
Lekker "soepel" en
"super" gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 Gr. Krocht 20B - 571 5657

(Kadobonnen kleding ofmassage of

combinatie mogelijk)

'S
«8 51uï

y
Uitgestormd?

Haal het voorjaar in huis!

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 025-57 '20 èO

'(Boudoir Sy sara'

ookjvoor IM)

ie "Paasdagen I

mooie nagels'.

«kX

van Tununtr*-

^Er^»*-"'*""""1"

fBonbonnïère\ ;j -

1 Halteslraat 33 ) ' rs£«
\ ZANDVOORT J CêJ&SF
\tel. 023-5715584/ '

ytri.

Wij wensen n een Vre fijk 'Pasen.

Denk aak aan nw zakenrelaties!

Nu diverse merken ft$£~

zonnebrillen binnen! f^^r

o.a. Cartier, D&jG, HE)?
Versace, Gucci en Dior. £30?

<xxxx>oc<x><x><>o<x>»<x>o<x<xxx>o<>oo<>oo<x>

Grote Krocht 20a Zandvoort
Tel.: 023 -571 4395

Herinneringsmedaille bij Chocoladehuis Willemsen
Robert Willemsen van Chc

coladehuis Willemsen in d

Haltestraat heeft uit cliocc

daille aan de komende Cir-

cuit Run gemaakt. Een eerste

exemplaar heeft hij maan-

dagmiddag aan wethouder LJ9 i1Wilfrecl Tates overhandigd, *£#/ MM
die aangaf dat burgemees-

J/i1ter Niek Meijer deel zal ne-

men aan de Circuit Run.

De medaille is geheel van ging open toen hij vernam colade deze

chocolade, ook het logo van dat op 30 maart aanstaande medail aakt", zegt de

het komende mega-eve- de eerste Circuit Run een feit ondern mend hardloper. De

nement. Willemsen is zelf,

fanatieke hardloper. Zijn hart

zal zijn. "Ik kan helaas niet

meedoen vanwege de zaak

Daarom heb ik maar uit cho-

bij Chocoladeh

aandeHaltest

€ 3,95 te koop

uis Willemsen

Zeer geestig cabaretduo in Circustheater

Een geheel uitverkocht Circustheater, waaronder opvallend

veel jong publiek, heeft zondagavond terecht genoten van

een prima cabaretvoorstelling door het duo Murth Mossel

en Roué Verveer.

- 1«

1 Za

r. Ook

V001 ad de

ouders geboren Murth Mossel

op. Zijn volledige naam, Murth

Sigfried Mossel, was direct al

goed vooreen leuke conferen-

ce. De naam Murth komt uit

India.Sigfried uitDultsland

tijd oponthoud. Ook heel her-

kenbaar voor diegenen, die al

eens naar de Verenigde Staten

zijn gereisd, zijn de krankzinni-

ge vragen die op het beruchte

groene formulier beantwoord

moeten worden. Hoe een

Surl - :e- ente v

ichter hMk 5 dui-

delijk Joods. Samen zijn zeeën

voorbeeld van de internationa-

le keuken, namelijk Tandoori,

Bratwursten matzes.

Mossel weet de zaal, uiter-

mate geschikt door de kleine

afstand tot het publiek, heel

goed bij zijn optreden te be-

trekken en tot lachen te krij-

gen. Veel van zijn verhalen

zijn authentiek. Zo werd hem
bij een bezoek aan Suriname

wat hij daar kwam doen Op
zijn antwoord: "Ik kom om te

werken; ik ben een grapjas"

,

begon de man heel hard te la-

chen, wat resulteerde r enige

dieren staat, vergeleken met

de Westerse wijze van omgaan,

kreeg ook veel bijval. Een dui-

delijk serieuzer ondertoon was

te horen toen Murth stilstond

bij de opmerking van premier

Balkenende dat hij hoopte dat

de VOC-mentaliteit terug zou

komen. "Dit kan inhouden dat

in winkels aan het bekende

bord 'De klant Is koning' een

regel wordt toegevoegd, na-

Murth Mosse

een gedeelte 1 zijn sr

enigeen

ondvull

Vervee

leden

optrad, het stokjt

hij bracht genoeg variatie

en wist het publiek te ont-

roeren met zijn openhartige

tjes. Daarbij kwam de angst,

naar aanleiding van de af-

faire rond Ka rl Noten, hoe nu

als ouder om te gaan met je

kind. Knuffelen, badderen en

foto's nemen kan de volgen-

de ochtend op school in een

kringgesprek totaal verkeerd

worden opgevat Zeer gees-

het gesprek tussen Joran van

der Sloot en Patrick van der

Eem. Een leuk verhaal was
hetfeit. dat Michael Jackson

overalopdewereld nummer
1 stond, maar in Nederland

niet. Wat stond er namelijk

bij ons bovenaan? 'Busje

Ook voor Roué Verveer geldt

dat hij garant staat voor een

gezellig avondje uit Het pu-

bliek liet dat zondag duidelijk

merken. Beslist voor herhaling

vatbaar.

pluspunt

Buitenschoolse opvang De Boi

voor kinderen van groep I t/m B

Openingstijden van 07.30 -
I 8.30 u

ihut

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

g;023-^7-OJ33

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Het mooie weer is nog ver weg
En opnieuw was het stormachtig in Zandvoort gisteren en de

wind trok er nog wat harder aan dan afgelopen maandag-

middag. Toen kwam de onstuimigheid uit de ongebruikelijke

zuidsector, maar woensdag kwam het windgeweld uit de

klassieke westhoek.

Op de boulevard waren

brutale storm stoten tot ze

maar richting volle zee waait

het nog veel harder. Al lems

niet zo fraai dus voor de o

bouw van de strandtenten.

ook op dat we het voortaan

moeten doen met een soort

semi-permanente herfst ge-

durende de periode november

tot en met maart. De winter,

, lijkt definitief foetsie

Een :eerdiepedepre

an de

gionen), koerste afgelopen

maandag geleidelijk naar het

oosten van Engeland (zware

storm daar) en vervolgens de

Noordzee op

de luchtdruk maakte als het

ware een vrije val en w

maandagmiddag eenwa rde

aan van minder dan g8o mil-

ibar in de Zandvoortse 1

tamer, Toen de venijnige sto-

ring (Johanna genoemd oor

de Duitse weerdienst) m an-

dagavond op de Noordze nar-

iveerde. stond het weerülas

ijdelijk even op ruim 975
millibar.

Het accent van de rege -wal

woensdag lag meer op het

noorden van Nederland, n aar

periodiek viel er toch nog wel

enige regen of een stevig bul

bijeen dagtemperatuurd eal

:ek blijft

: wisselvallig met voor

ie donderdag iets betere

perspectieven (meer droge

momenten). Vrijdag blijft het

waarschijnlijk bijna droog op

de meeste momenten, nadat

de meeste regen in de nacht

In het weekeinde tekent zich

waarschijnlijk even licht her-

stel af, hetgeen zich mogelijk

vertaalt in wat meer zon en

een toename van het aantal

droge

ordt het even 13 graden op

zaterdag als we tijdelijk een

golf zachte lucht over ons uit-

geblazen krijgen.

Richting Pasen zit het koude(re)

interval met noordenwinden

(sneeuwkans..?) er nog steeds

in. Een minderheid van de

weermodeloplossingen geeft

evenwel lenteweer aan met 15

graden en hoger. Velen zouden

natuurlijk willen tekenen voor

die laatste optie.

Mare Pt/tto

;£>-Q. .w^a. y?*^
.
^r-g.

Min 5

Zon 30%

Neer a g 45%

5 6 7

20% 20% 15%

40% 50% 60%
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LANCASTER
VISAGE BRONZÉ

19% KORTING

LANCÖME
MIRACLE FOREVER

Eau de Parfum 30 ml

UW CADEAU
Bath and Shower Gel 50 ml

Body Lotion 50 ml

34% KORTING

CLINIQUE

ALL ABOUT
MOISTURIZER

400 ML

Ook zo'n zin om weer naar
buiten te gaan?

Ga sporten!
<& kijk op

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

FRIDAY14MARCH

Yanks saloon

KARAOKE NIGHT

Filmprogramma
13 mrt. t/m 19 mrt.

Deze week niet één dier van de week, ma
twee. Daan en Annie zijn aan de beurt. Daan

de moeder van Annie en geschat op een jaar

vier.Annieisbij

Deze twee dames zitten al lang bij ons, eerst

waren het pensiongasten, maar door omstan-

digheden zitten ze nu te wachten op

baasje. Annie is nergens bang voor, altijd vrolijk

en wil graag spelen met andere honden. Lek-

door de duinen en sprinten door de

bosjes. Daan is iets meer afwachtend en moet

ook wat rustiger benaderd word'

kan ze absoluut niet bij kind'

latst. Daar is ze echt hi

We zoeken dus een rustig huisje, waar ze lekker

veel aandacht krijgen. We plaatsen ze alleen sa-

men, want ze zijn erg aan elkaar gehecht. Daan

en Annie vinden het heerlijk om op schoot te

zitten, dat is meestal wel erg gezellig, maar af

en toe ook wat lastig. Er zijn al heel wat kopjes

koffie over de vloer gegaan, nadat Annie een

luchtsprong maakte om zich vervolgens heer-

lijk op schoot te nestelen.

Wie geeft deze twee schatten een nieuwe kans?

Kom kijken in het asiel in de Keesomstraat 5

geopend van maandag tot en met zaterdag

uur en 16.00 uur. Tel: 023-5713888

of kijk opwww.dierentehuiskennemerland.nl.

IntHe Picture..

Ruby BorVent

& Brigitte

Valpo°Tt

Basketballers

Deze week staan er twee sportieve meiden 'In de picture':

Ruby Sorkent en Brigitte Valpoort. Zij zijn team ge nootjes bij

Dames 2 van basketbalvereniging The Lions."Wie denkt dat

basketbal een mannensport is, heeft het mooi mis. Wij zijn

minstens zo fel en fanatiek als de mannen!"lacht Brigitte.

Beide meiden zijn 18 jaar en nuvierdagen indeweek stage

zitten nog op school. Ruby zit en ga daarnaast een dag naar

in 6vwo op het Sancta Maria school. Dus met bijbaantjes en

en doet dus binnenkort eind- basketbal erbij heb ik het best

examen. Wat ze hierna gaat druk!"aldus Brigitte,

doen, weet ze al. "Ik wil naar

het AMFI (Amsterdam Fashion Dames 2

Institute) om daareen oplei- Ruby en Brigitte zitten in

ding Fashion & Management Dames 2, waarvan de moeder

te doen", vertelt zij. Brigitte zit van Ruby trainer en coach is.

In het ^ejaarvande opleiding Tot voor kort werd het team

Bedrijfsadministratie. "Ik loop nog het juniorenteam ge-

noemd. Maar sinds dit jaar

zijn de meiden 'echte dames'

geworden. De meeste meiden

uit het team spelen al jaren

samen. "We kennen elkaar in-

middels heel goed. Dat zorgt

voor een hoop gezelligheid",

vertelt Brigitte enthousiast.

"We zijn naast teamgenoten

ook echt vriendinnen gewor-

den Na de wedstrijd gaan we
vaak wat drinken met elkaar

of we gaan het dorp in!", vult

Ruby aan.

Trainen & spelen

Uiteraard wordt er naast deze

sport. Dames 2 traint één keer

ndvoortse Coulant

;n keer in de

tie. Momenteel gaat

die competitie het team
goed af; ze staan zelfs op de

eerste plaats! Het basketbal-

seizoen eindigt in april, dus

het is te hopen dat het team

deze ie plek vast kan houden.

"Dat zou de vierde keer kam-

pioenschap voor ons worden.

Met het juniorenteam hebben

13 MAART 2008

'ertelt Ruby

Fel en fanatiek

Op devraag waarom basketbal

nou zo leuk is, weten Ruby en

Brigitte meteen te antwoor-

den. "Het is een teamsport!"

zegt Ruby, "je bent altijd met

elkaar, wat ik veel leuker vind

dan alleen sporten. We werken

samen op het veld, maar ook

bulten het veld."Brigittevlndt

daarnaast de levendigheid van

het spel erg leuk. "Je mag ge-

woon fel zijn, dat hoort bij de

sport. Je kunt echt lekker fana-

tiek zijn en je uitleven", vertelt

zij tot slot.

Heb je ff ...

... voor (Menu Fischer, 23 jaar

Waar kennen we jou van?

Wat doe je verder in het dagelijks leven?

stage bij Juize FM, hét radiostation voor Hiphop en R&B, Als

leDJ's. «n- -,i

e; IsM.'M.f ni;:ii.vs \' j- -lod :-. £.iv uvt n.-it ytp \,-,\ (, —il . rivier ;.,:

gaan als DJ. Ik draai voornamelijk K&5, Urban en Hiphop."

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
"\ :

i\':;\i- jj nj 1'. il "l. i-i de- :"i-|i. ir.^-ir nu .-^i :k v,iktr laar I laarlem

•
I

. \o .1:1 . .:! M,i' li-:-. i'M.-: "::--n >'>'!'

I Know Where It's @

Vrijdag 14 maart:

Een karaoke-nacht bij Yanks Saloon Een

biertje kost deze avond maar € 1,50 en een

rntedrankje€ 4,00. Je kunt vanaf 20.00 uur

;e zangtalenten laten horen en de karaoke

zal tot diep in de nacht doorgaan.

Zaterdag 15 maart:

Retro Deluxe @ Patronaat Haarlem. Retro

Deluxe brengt het beste van de afgelopen

eeuw in een hilarische setting. Van de free-

sex 6o's, dwars door de disco-afro's van de

7o's,via de schoudervullingen van de 80's

naar trainingspakken in de 90's. Heffeest

duurt van 23.00 tot 04.00 uuren een kaart-

Zaterdag 15 maart:

The Police live performed by 'Stoom' @
Sandbar De band zal vanaf 23.00 uurgaan

Woensdag 19 maart:

I De mooie filmclub film 'César Et Rosalie'

met Romy Schneider en Yves Montand

is deze woensdag te zien in de bioscoop

van Circus Zandvoort. De film begint om
~j&jouur.

Column

Lentewensen

Gele, witte en roze bloeme-

tjes, lelijke bloemetjes, maar

vooral hele mooie bloemetjes,

bloemetjes die vies

bloemetjesdie lekker r

Van kleins af aan ben ik gek op

bloemetjes. Het kon ook niet

anders, want het is er met de

paplepel ingegoten. Sar

op zoek naar bloemetjes. Op
vakantie maak ik nog steeds

in elke bloem

laktotergern

Vort, nog rr

Het is in

:n foto, wat

dt... Fotoboeken

oemetjes. Mijn

:je was ook bij de

ïkel van Manneke

!er bloemetjes...

niddels alweer

maart; de bloemenstallen

staan overvol met tulpen en

er worden voorbereidingen

getroffen voor de zonnige

lente waar we allemaal op

hopen. Bij mij zit dat lente-

gevoel er alleen nog niet he-

roscoop zit ik dan ook in e

zogeheten 'winterdepress

De trieste uitstraling die in

wintermaanden in Zandvoort

heerst, moet plaatsma

voor de toeristische en z

nige zomer die wij hier

wend zijn. Daarbij speel jij

als individu eengrote rol, bij-

voorbeeld door leuke dingen

te doen. Zo bracht ik vrijdag

een bezoek aan een optreden

van Alain Clark. De vrolijkeen

swingende verschijning van

dit zangtalent gaf eventjes

een vooruitblik op het ko-

3 emende voorjaar, Natio

complimentendag is da

misschien wel voorbij, ma;

trots mogen we zijn op dez

prachtige man! Na afloo

was ertijd voor handtekenir

gen en foto's. Even voelde i

klein blond meisje rennen

door de duinen, op zoek na;

de mooiste bloemetjes. N

sta ik hier als grote meid met

knikkende knietjes

kern wil ik best op de foto. Ik

doe het niet. Wat ik wel doe?

Ik koop een bos prachtige

bloemen, zet de Cd van Alain

op, plof op de bank en dn

weg. Heerlijk dat voorja;

Ityo



eivol proeverijen,

nieuwe producten en leuke activiteiten.

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer zover: de open dagen van Van Vessem & Le Patichou.

U kunt dan onze bakkers en banketbakkers aan het werk zien, proeven van al het lekkers dat ze

maken en kennis maken meteen aantal nieuwe producten. En zo via k voor Pasen

natuurlijk een hoop Paas-lekkers. Komen dus,u bent van harte welkom! f /
Op zaterdag tussen 1 1.00 en 17.00 uur. ^^^^^^^^^^^^^^^I*H /
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tot dan!

Toegang gratis

Wanneer?

Zaterdag 15

(10.M-17.00u)

en zondag 16 maart

(12.00-16.0flu)

Waar?

Bakkerij

Van Vessem &Le Patichou

Hendrik Figeewegif

(industrieterrein

Waarderpolder)

2051 BJ Haarlem

Raadhuisplein 2, Zandvoort. 023 -571 2865 (Volg <te pijlen)

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

.^.:
Neem alvast een voorproefje op Pasen:

Monniken Pompoen j Rum Paasstol j Dubbel Choc Brownie
j

- --4|ideli|k2,35,maarmetdezebon

lechts 1 /03 '•
'•

* ihts6,95 2e G
aart 2008 ft. Deze coupon is gtupon is geldig t/m 16 m

50 plus pagina *>„„•

)j

mijn lust en mijn leven

Een stoere redder aan de wal
Als kleine jongen ging hij met zijn oir

mee op de redboot. Het was koud en hij

reling omdat hij kotsmisselijk werd van de di

Eens maar nooit weer? Toen hij 16 jaar was

zeeman worden, net als Opa Vuisie. Na twee ja;

koos hij toch voor de wal. Maar de zee bleef trekken.

en daarom werkt hij al 11 jaar als vrijwilliger bij de Zandvoortse Reddingboot van de KNRM.

Zeebenen heeft hij niet nodig,want Arie Vermaat is walbaas.

Zandvoortse Courant nummer 11 13 MAART 2008

Juf, ik moet plassen!

Altijd veilig aan moeders rok gezeten en ineens moetje naar

de kleuterschool. Whéëéh! Een peuterspeelzaal of crèche was

er nog niet, dus op je 4e werd je zomaar in het diepe gegooid.

Je moeder bracht je naar de kleuterschool en... ging naar huis,

zonder jou. Je voelde je helemaal alleen en verlaten. Maar niet

g.Want daar was juffrouw Koning om je op te vangen

Wat is een walbaas? "Ik ben

verantwoordelijk voor de vei-

ligheid. Vanaf het moment
dat de red boot het botenhuis

verlaat tot hij afvaart en ook

bij terugkomst. Ik bepaal waar

de boot het veiligste door de

branding kan. Ik zoek een mui

gedei opleidin

;en de and-

banken. Dat valt,

zeker als het don-

ker Is, niet altijd mi

gehad. De vaardigheden die

nodig zijn bij onderkoeling of

reanimatie worden een aantal

keren per jaar getraind. Vermaat

roemt de samenwerking tussen Al

de KNRM en de Zandvoortse en

Reddingsbrigade. "Een goede nii

"We hebben een geweldig team,
dat helemaal op elkaarkan bouwen

bij traumaverwerking ingezet

worden", vertelt hij trots.

ichte

". ve:elt rking i 1 be-

. Over

24 uur bereikbaar

De mensen van de redboot

'Annie Poulisse' zijn dag en

nacht bereikbaar. I\la een op-

roep van het kustwachtcen-

trum in Den Helder, ligt de

boot binnen 20 minuten in

zee. Onder bijna alle weers-

omstandigheden varen ze

uit. Daar heeft de bemanning

langrijk. Denk

twee jaar, als hij 65 jaar wordt

moet hij stoppen met zijn werl

als walbaas. Maar de KNRM los

laten? "Nee, dat doe ik niet. E

blijft altijd wel wat

doen. We hebben een geweldige

ploeg. Dat is ook beslist nodig,

want het zijn niet altijd suke

dingen die je meemaakt. Vijf

Vrijwilliger (M/V) of

Redder aan Wal
Als u in Zandvoort w
en werkt, is het w

nieuwe uitdaging om vrijwil-

liger bij de redboot te

jrden. Bent u niet

avontuurlijk aange-

legd, kunt u ze ook als dona-

teur steunen. Voor €15 perjaar

bent u Redder aan Wal. Dat

klinkt toch ook stoer?

Reddingbootdag

Op zaterdag 26 april is er

ij te open dag in het botenhuis.

Daar kunt u Arie Vermaat en

zijn collega's spreken over hun

werk. Kijk voor alle activiteiten

van de open dag op www.red-

dtngbootdag.nl.

Patatje mét
ik ben mijn 'carrière' begonnen in de patat.

Zakken vol heb ik geschept Als 14-jarige

werkte ik in de weekenden en de vakan-

ties bij cafetaria Het Plein, bovenaan de

Kerkstraat/ hoek Badhuisplein,

Natuurlijk werkte ik zwart. Dat kan ik ni

wereldkundig maken, want ik spreek ove

meerdan^jaargeledenendan iszo'n'mis

drijf' verjaard. Als er controle kwam, wai

ik het behulpzame nichtje van mijn baas

H ugo van der Pas. Een prima baas, een aar-

dige man en hij betaalde goed. Wel fl 3,- pe,

uurendatwasveel.wantindesupermarkl

verdiende je slechts fl 1,75.

In de strandtenten kon je in die tijd niet veel

meer dan een broodje ham of kaas krijgen,

dus hadden wij veel klandizie van de strand-

gangers Een patatje zonder kostte 60 cent

en mét 75 cent. Een kroketje was 45 cent en

de Bockworst weet ik niet meer. Daar waren

vooral de Duitse gasten gek op. Een 'pommes

mit söse' was een frietje met ketchup.

bijvoorbeeld een bordje patat met halve kip

konden eten. Ik maakte daar voor het eerst

kennis met de'megatron'of zoiets, een kastje

waarin je een kop soep in 40 seconden gloei-

endheet kon maken. Bijzonder toch?

Maar mijn favoriete werkplek in de zaak was

het loketje. En een patatje mét vind ik nog

steeds niet te versmaden!

!ufKaning 4spaijuf(cn. 7970)

Mevrouw Koning was de kinderen, ouders en burge-

kleuterjuf in de ie klas van de meester Nawijn. Hoeveel

W.H. Suringarschool, Heeren- broekjes heeft zij in haar

straat 9. Tegenwoordig is dat leven opgehaald na een

de Hannie Schaft basisschool "Juhhufff, ik ben klaarl"?Voor

in de Corn. Slegersstraat. Op vele Zandvoortse kinderen

de foto, gemaakt in igög of van toen,was zij deal lei lief;:e

1970, vierde zij haar 45-jarig juf van Zandvoort en de héle

jubileum, samen met 'haar' wereld.

Boekenweek 2008

Van 12 t/m 22 maart is het weer Boekenweek, met dit ja;

thema 'De derde leeftijd en de letteren'. Er is geen thema <

zo uiteenlopend over wordt gesproken als over ouderdom

begrip 'de derde leeftijd' valt ook steeds vaker. Daarmee w

de groep mensen getypeerd vanaf 60 jaar die nog wat vai

leven te verwachten heeft.

BOEKENweek
12 t/m 22 maart20

Leden van de bibliotheek

worden ook dit jaar weer ver-

rast met het Boekenweek-CV,

deze keer gewijd aan Bernlef.

Fragmenten uit zijn oeuvre in

verhelderend licht opwerk en

persoon. Zo wordt uitvoerig

l= 1 1 gestaan bij zijn grote pas-

sie: jazzmuziek. Met de quiz

valt natuurlijk iets te winnen:

boekenpakketten plus NS-

Dagkaarten.

Bibliotheekactie

Wordt u tijdens de Boekenweek

voor eenjaar betalend lid van

de bibliotheek? Dan krijgt u

een feestelijke map met een

npla;

De pianoman, af te halen bij

de boekwinkel. En als extra-

tje een Boekenbon van vijf

euro. Voorwaarden zijn dat

u tenminste drie maanden
voorafgaand aan het nieuwe

lidmaatschap geen lid was van

de openbare bibliotheek, ten-

minste 18 jaar bent en dat u

minimaal één jaar lid blijft.

Bent u speciaal geïnteresseerd

in boeken over de derde leeftijd

in de letteren, dan kunt u uw
hart ophalen! De bibliotheek

zet r informatie

boeken overdit thema il

periode in het zonnetje.

m>



Hl Gemeente Zandvoort

Vergadering College

Debeslmtenlijstvandei

intezien bij de Cei

rt vastgesteld. De besluitenlijst is

20 maart - Extra raadvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 30 maart aan-

staande. Het gaat om een extra ingelaste vergadering.

Op de agenda staat:

- bekrachtiging vestiging voorkeursrecht Midden boule-

vard op grond van de wet voorkeurs rechtge meenten

- besloten gedeelte.

Oe entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

1 lg.30 open.

Commissie Raadszaken

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

apen. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de

agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

-Vast agendapunt alleen indien aan de orde of vooraf

verzocht

- Intrekken Nota Aanbestedingsbeleid 2003

- Bekrachtiging vestiging voorkeurs recht op grond van

de Wet v- o 'keurs recht gemeenten

- Woon plaatsverplichting wethouder M. Bierman

- Besloten deel overaankoop pand Louis Davidscarrê

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De commissie Planningen Control vergadert op 19 maart

vanaf 2 0.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30

uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 20 februari 2008

{inclusief besloten deel) en toezeggingen

- Vaste agendapunten; alleen indien aan de orde of

vooraf v<

- Nota a

jcht

ïenten en toezeggingen begro

dag en vaststellen verordening Leges?

- Regionale Inkoop en Aanbesteding

DnaleBtarters regeling

rtingswijzigingten behoeve van de

-Sluiting

De agenda kan na

g=Vvij:ijd zijn. Der

t verschijnen van deze krant nog

est recente agenda vindt u op de

nissie kunnen burgers het woord

:rpen op de agenda. Aanmelding

Mandaat- en volmachtbeslultVillex BV 2008

vastgesteld

Op 26 februari 2008 hebben burgemeester en wet-

houders van Zandvoort alsmede de burgemeester, het

mandaat-en volmachtbeslultVillex BV 2008 vastgesteld.

Door dit besluit verlenen het college en de burgemeester

aan Vlllex BV de bevoegdheid om namens hen overeen-

komsten aan te gaan en te ondertekenen met betrek-

king tot het doen van onderhoudswerkzaamheden aan

door de gemeente aangekochte panden in het gebied

"Middenboulevard" met een maximum van €500,- per

(rechts)handeling. Dit besluit treedt in werking op de

dagvan deze publicatie ..: ;unt bovengenoemd besluit

gedne'de viei tv el- 11 ra deze o-js est ie tijdens de ge-

br.i :e |-e oiieningït^ïen --zé<- 'jij >; = Centrale Balie var

het gemeentehuis. Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Tegen

dit besluit 15 geen bezwaar en /of beroep mogelijk.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Flemlngstraat 104, plaatsen zeecontainers, Ingeko-

- Boulevard Barnaart 20, plaatsen (licht-) reclame,

ingekomen 27 februari 2008, 2008-042

R

-Thorbeckestraat 35, veranderen woning, ingekomen

5 maart 2008, 2008-043 Rv

- Hogeweg 30-32-34, bouw appartementen. Ingeko-

men 27 februari 2008, 20o8-044Rv2efase

lentveld:

1, uitbreiden woning, ingekom

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

-Van Spe ijkstraat ïga, plaatsen da kop bouw, verzond en

04 maart2 0oB, 2007-244RV

- Prinsesseweg 20, plaatsen berging, verzonden 04

maart 2008, 2008-019LV

- Kerkplein 5, wijzigen zijgevel, verzonden 04 maart

200B. 2007-2 8 oRv2efase

- Witte Veld 34, wijzigen achtergevel, verzonden 05

maart 2008, 2008-030LV

bouw, verzonden 06 maart 2008, 20o8-oisRviefase

-Swaluëstraat ï/Gasthu is plein 9 b, maken nooduitgan-

gen en vluchtweg, verzonden 07 maart 2007-28 iRv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend making een gei 1 ' otiveeid bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

van devergunning. Indien hetgeen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermeld ing van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeester en Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023 1 574 oi 00,

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 u ren vrijdag

8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel metde Centrale Meldlijn [023)574 02 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf st ureen brief

naarde klachtencoördinator

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/mwoensdag: 0830-16.00 ur

Donderdag: oB.30 -20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.301 ur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoortenen

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dlerenb graafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open t jssen 08.00

Zandvoortse Courant

Rotary brengt wereldprimeur op het circuit

Nog nooit is er in de wereld een estafettemarathon op een

echt Grand Prix Circuit gelopen. Rotaryclub Zandvoort maakt

dit op zondag 30 maart aanstaande voor het eerst mogelijk in

nauwe samenwerking met Le Champion, organisator van de

bekende 'Dam tot Dam Loop' en de Halve Marathon van Eg-

mond. De doelstelling van Rotaryclub Zandvoort is bedrijven

te interesseren om mee te doen met één of meerdere teams

aan deze Marathon Estafetteloop. Een prachtige belevenis om

samen met collega's of zakenrelaties te lopen op het uitda-

gende Zandvoortse circuit voor aansprekende goede doelen.

kilometers. Vooraf worden de

deelnemers aan de estafette-

loop ontvangen in de op het

circuit beschikbare VIP-ruimte.

wordt v

en de e 1

r de de<

entut ::.:-:; er,

een volledig dagprogrE

geboden Kortom een l

bedrijvendag om sam

VIP-arrangement

Rotary Zandvoort heeft een

echt VI P-program ma gemaakt

met tijdchips voor de deelne-

mers, gratis parkeren naast

deVIP-ruimte, loopshirts voor

de deelnemers, een live TV-

wil deelnemen betaalt een

bedrag van € 1000,- (excl.

btw) per team van 10 perso-

nen en steunt en passant de

volgende goede doelen: stich-

ting KIKA (want kinderen met
kanker worden liever gisteren

beter dan vandaag), stichting

De Opkikker (die 'opkikker-

dagen' verzorgt voor gezinnen

met kinderen die een lange

behandeling te wachten
staat) en de stichting Rotary

Goede Doelen, die onder

andere ouderen- en jonge-

renzorg in Zandvoort van de

nodige financiën voorziet.

13 MAART 2008

Deze loop wordt gestimuleerd

op de basisscholen. Daarnaast

wordt het Noord-Hollands

Scholenkampioenschap voor

middelbare scholierenteams

gehouden. Een team bestaat

uit 5 scholieren Inde leeftijd

2 tot e net ï r. De
afstand is één rondje van 4,2

km. De winnende school mag
zich eenjaar Scholenkampioen

Zandvoort 2008 noemen

Aanmelden en informatie

lopers die zich aan hebben ge-

meld. Om exacti2.oo uurzul-

len zij starten. Peter Keiler van

Bedrijven kunnen i

estafetteloop deelne

-r verslag van de estafetteloop,

een eigen kleedbox in de Pits

Individuele lopers

en scholieren

het organisatiecomité: "Dit is

een fantastische score in het

voor het loopteam, diverse live

optredens, catering voor de es-

tafettelopers, een avondbuffet

met eigen teamtafel en gast-

rondje circuit vormt het spor-

tieve aspect van de dag.

Goede doelen

Uiteraard is er voor de indi-

viduele loper ook het een en

ander te beleven. Zo is er de 12

km. loop, die door Zandvoort

en over het strand voert, en

een 5 km. loop voor dames
over de baan van het Circuit

Park Zandvoort. Er wordt ook

ruim aandacht besteed aan

eerste jaar voor een loopeve-

nement! In de originele plan-

3000 lopers. Dit belooft wat

voor de toekomst! Zandvoort

heeft erecht weer een smaak-

makend Topevenement bij."

*«* ... ,,.,...

viduen, scholen als bedinve-1
.

aar

n 4,

nden Een bedrijf dat met een

team aan deze "Grand Prlx

de kinderen. In de leeftijd van

6 tot en met 12 jaar is er een

kunnen op de website www.
ma rathonvanzandvoort.nl alle

r loopt nettearr een Marathon Estafetteloop" op Kinderen Circuit Run over 2,5 informatie inwinnen om deel

rathon van 42 chte het circuit van Zandvoort km, een verkort rondje circuit. te nemen

Schoon en rein zal Zandvoort zijn

Met de inzet van het dienstverlenende team afdeling Rein

ging en Groen, ziet de badplaats in alle jaargetijden er prim

uit. Maar het kan natuurlijk altijd beter!

door Nel Kerkman

Het kloppend hart van de af-

gevestigd aan de Kamerlingh

ünnesstraat 20. Op het grote

terrein staat het gebouw met

een receptie, enkele kantoren,

een kantine, een magazijn en

een opslagplaats voor het rij-

dende matei 153 1. Oi' cl t j^.lies

kunt u ook terecht voor onge-

diertebestrijding en het Inle-

veren van asbest,

Formatieplaatsen

De dag na de gemeentelijke

:he m?. bijeenkomst 'Zandvoort

schoon?!' zit ik met een kop

koffie in het kantoor van

Peter den Boer, hoofd afde-

een kijkje achter de schermen

te nemen. "Bij onze afdeling

werken in totaal 35 gemeente-

ambtenaren: 20 in de buiten-

dienst, io in de groendiensten

5 op de administratie. Eigenlijk

zou het formatiepercentage

omhoog moeten maar dat automatisch dat er extra

heeft alles te maken met het mankracht moet komen om
budget. Uiteindelijk bepaalt

de raad het beleid en maakt
ze te legen, En willen we wel

een badplaats die vol staat

de keuze. Maar hoe meei pe :

:.i met bakken?", vraagt Den Boer

je hebt, hoe meer je natuur- zich af.

lijk kunt doen!", legt Den Boer

uit. Afhankelijk van het weer

Ondankbare taak

Zeer enthousiast vertelt Den

Boer verder: "Elke ochtend

'Word je niet moe om de troep wordt er een dagboek ge-

van andere mensen op te rui- maakt want alles heeft te

men?' is mijn vraag aan Den maken met de weersverwach-

Boer. "Nee, helemaal niet. Dat ting. Wordt er voor het week-

is nu eenmaal je werk en zo end mooi weer voorspeld dan

denken met mij ook mijn me- is de dagindeling anders dan

dewerkers er over. Natuurlijk wanneerer storm wordt aan-

is het wel eens frustrerend als gekondigd. Naar aanleiding

je net de vuilnisbakken hebt

geleegd en 1 uur daarna al-

van deze golfbeweging stel en

we prioriteitenen schuiven de

les weer gevuld is met afval.

Mijn grootste dilemma is het

verwachtingspatroon van de

vervuiler. Want als de reini-

belangrijkste zaken naar vo-

ren. Onze dienst is zo flexibel

mogelijk. Als er bijvoorbeeld

door de storm veel zand op

-hiwsdienst onmiddellijk het de boulevard ligt dan zal je

eerst daar naartoe moeten
korte periode de mentaliteit orn pas een paar dagen erna

weghalen van zwerfvuil uit

de plantsoenen, het repareren

van lichtmastenen het straat-

meubilair en het reinigen van

straatkolken (putten, red.)."

Samenwerking

slag met het voorstel dat tij-

dens de themabijeenkomst

'Zandvoort schoon?!' naar

erd | icht:

ran de vuiler ?.- de

in: gooi maar neer, het wordt

toch opgehaald. Ook de vraag

naar meer vuilnisbakken in

Zandvoort betekent voor mij

in Bentveld te gaan vegen. Een

schone leefomgeving houdt

niet alleen op met het vegen

van de straten. De afdeling

zorgt ook voor het wekelijks

vliegende schoonmaakploeg

zodat bij calamiteiten en

klachten deze direct inge-

schakeld kan worden. Ook
komt er binnen kort een mooie

gemeentelijke folder uit met
allerlei informatie voor hon-

denbezitters. Verder geeft

Peter den Boer nog een paar

tips mee: "Is de glasbak vol, zet

het er niet naast maar loop

naar een andere glasbak. Veeg

het vuil van je straatje niet in

de goot Propje vuilniscontai-

ner niet vol met plastic zakken

maar gooi het afval er los in,

dat weeft veel meer ruimte.

Zo werken we met ons allen

mee aan een schonere leef-

omgeving."



Basketbal (heren)

Lake City Players geen probleem voor Lions heren

Zoals te verwachten viel was Lake City Players (LCP) geen punt

van discussie voor de heren van The Lions. Het jonge team uit

Uitgeest kon alleen tot driekwart van de eerste helft meeko-

men. Daarna sloeg de balans, mede door irritaties, door in het

voordeel van onze plaatsgenoten.

De Lions h<

verwacht met een paar snelle

scores maar lieten tegen het

einde van het eerste deel hun

tegenstanders terugkomen.

Daardoor ging met 19-17 het

tweede kwart van start. Ook

hierin eenzelfde beeld. Een uit-

lopend Lions dat de tegenstan-

der weer de gelegenheid gaf

om een grotere achterstand

tegen te gaan. Totdat Lions een

wat strakkere zonevera'edig ng

ging spelen Veel balverlies van

de gasten zorgde er toen voor

dat de marge bij rust 10 pun-

ten was in het voordeel van de

Zandvoorters, 41-31.

Nadat LCP in eerste instantie

vlak na rust wat terug kwam,
ging Lions via een ander con-

cept aanvallen. Vooral Ronv.d.

Meij, die meer en meer onder

het bord ging spelen, kreeg

toen kans na kans die hij ook

benutte. Tevenswerden erveel

fouten op hem gemaakt waar-

door de IJ itgeestse verdediging

meeren meer op moest gaan

passen niet in foutenlast te

komen. De meest fysieke spe-

ler van de gasten werd echter

zo kwaad op de arbiters toen

hij zijnvierde persoonlijke fout

kreeg, dat hij in woede de bal

hard tegen de muur gooide.

Het arbitrale duo trakteerde

hem daarop op een onspor-

tieve fout en kon hij verbou-

wereerd met vijf fouten aan

de kant blijven. Dit was tevens

het breekpunt.

LCP probeerde in het laatste

kwart via fysiek spel alsnog

enigszins terug te komen
echter er werden dermate
veel fouten gemaakt dat

Lions maar liefst 18 vrije

worpen in dat laatste kwart

mocht nemen. De eindstand

werd bij 80-59 bereikt. Door

dien ze de uitwedstrijd op

29 maart aanstaande tegen

Alkmaar Cuardlans 2 win-

nen, kampioen. Topscores bij

Lions: Ron v.d. Meij, 35; Robert

ten Pieriki2.

Moeizame maar belangrijke zege ZSC'04

In de laatste serie wedstrijden krijgt ZSC'04 niets cadeau. Af-

gelopen vrijdag moesten de Zandvoorters naar Bennebroek

om daartegen BSM 5 in het strijdperk te treden. Dat het lastig

werd bleek bij al aanvang.

"We speelden teveel mee 1

BSM. Daardoor waren
niet echt best. We kwart

de competitie mag je blij zijn

datje weer drie punten mee
naar huis neemt. Dat is voor

ons nu belangrijker dan het

goede voetbal", aldus Paap.: toch weer om te buigi

ich Marcel Paap. ZSC'04 De wedstrijd

^eker beter in de wedstrijd te

on
ardige incidenten totdat

ninuten voor het einde

tegen dede tweede helft uitte lopen Bas Lemmer
naar een eindstand van 4-6. grond werd ge

"Eigen lijk wil je goed voetbal gezicht werd geschopt. "De

spelen.maarindezefasevan scheidsrechter deed daar

niets tegen en tja, dan vind

ik het niet gek dat wij daar

tegenin gingen", was het

commentaar van Paap, "het

is uiteindelijk wel weer goed

gekomen, maar dat zijn ver-

velende Incidenten."

Met nog vier wedstrijden te

gaan, nemen de kansen voor

de titel in de derde klasse

steeds meer toe. Vrijdag 14

maart speelt Z5C04 in de

Korverhal tegen Umuiden.

"De uitwedstrijd wonnen
we met 9-2 dus ik denk dat

we een goede kans maken,

nu wil iedere ploeg graag van

senstand winnen", aldus de

vooruitblikkende coach.

VOETBAL (zaterdag)

Voetballers pakken laatste

strohalm voor nacompetitie
SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag de laatste strohalm gepakt

voor deelname aan de nacompetitie. Een opvallend mak Monnic-

kendam werd met een 3-0 nederlaag terug naar huis gestuurd.

problemen voor trainer Piet

Keur aan de wedstrijd vooraf.

Maar liefst vijf spelers, die

normaal gesproken in de ba-

sis kunnen staan, waren om
uiteenlopende redenen niet

aanwezig. Monnickendam
daarentegen was bijna volle-

dig naar Zandvoort afgereisd

De eerste tien minuten moest

de wederom door personele

p.'ob emen gewijzigdeforma-

tie van Pleter Keur aan elkaar

wennen en werd het spel

voornamelijk op de helft van

onze plaatsgenoten gespeeld.

Monnickendam kreeg de eer-

ste grote kans. Keeper Michel

van Kampen, die onderhan-

delingen heeft gevoerd met

een aanstaande eersteklasser,

verkeek zich op een voorzet

maar drong Niek Rensen wel

naar buiten. Daar probeerde

de Monnickendam mer alsnog

via een lob de Zandvoortse

gaolie te passeren. Dat lukt

bijna want Sander Hlttinge

wistdebal.voordatdiedelij

overging, koppend weg te we
ken. Zandvoort was gewaa

schuwd De rust leek met ee

0-0 te worden bereikt ma;

via het hoofd van de hardwe

kendeArend Regeer kwam het

leer voor de voeten van Molina,

die zijn ploeg vlak voor rust op

voorsprong bracht, i-o.

Na rust, met de wind in de

rug, probeerde Zandvoort er

te vergroten. Echter aanval na

aanval werd door de verdedi-

ï
1 ng .-om Monnickendam weg-

gewerkt en de tijd drong aan.

Tot in de 77e minuut Maurice

Molleen geweldige opleving

kreeg. Via een mooie steekpass

kon hij de mee opgekomen
RemyDriehuizen bereiken die

verwoestend uithaalde en de

verlangde 2-0 op het score-

bord zette. Via een ingenieus

hakje van dezelfde Moll werd

Remko Ronday in stelling ge-

bracht die het vonnis over

Monnickendam velde, 3-0

Monnickendam was gebro-

ken en Zandvoort had revan-

che op de onterecht verloren

uitwedstrijd in het voormalige

Door de zege houden onze

plaatsgenoten uitzicht op de

vierde plaats die nu heel in-

teressant is geworden. DVVA
namelijk werd door een 3-0

nederlaag bij Argon van de

eerste plaats gestoten door

Young Boys, dat bij EDO een

simpele 0-3 winst boekte Als

Young Boys kampioen wordt

hebben zowel DVVA (2e) en

Marken (3e) een periodeti-

tel en komt de nummer vier

van de eindranglljst, indien

die geen periodetitel heeft, in

aanmerking vooreen plaats in

de nacompetitie.

SV Zandvoort speelt de eerste

komende wedstrijd pas op 29

maart aanstaande bij EDO hfc

in Haarlem. Die wedstrijd be-

gint om 14.30 uur.

Midgetgolf

Midgetgolfbaan feestelijk geopend

Open Golf Zandvoort heeft er een attractie erbij. Afgelopen

zaterdag werd door locoburgemeester Wilfred Tates een 18

holes midgetgolfbaan in gebruik genomen. In zijn openings-

woord haalde Tates een aantal historische feiten naar boven.

Het golfen werd in Oud Nederlands als 'colfen' omschreven.

Zo werd er volgens de loco-burgemeester voor het eerst in

1297 in Loenen aan de Vecht op een 4 holes baan met een hou-

ten bal en houten colf "wier voetingh met yseren beslaghe"

gespeeld. Ook vertelde hij dat later, in Haarlem, Ruwaard

van Beieren op 20 februari 1390 een stuk grond "buten den

houtpoort" afstond om daar te colfen.

Als wethouder beloofde Tates eerste bal te slaan op de eerste

De r het v

n dat de attrac-

tie bij Open Golf Zandvoort

goed onderde aandacht wordt

gebracht. "Met het Ai week-

end zult u het druk krijgen",

was het vrolijke commentaar

van Tates. Daarna mocht hij

het tegen de zoon van Nigel

L-?\v aster

Tates bracht het (

vanaf,want in twee slagen ver-

dween het balletje in de put.

Zijn tegenstander had er een

slag meer voor nodig, waarop

Lancaster senior de opmerking

maakte dat het heel verstan-

dig is om de gemeente te laten

midgetgolf in Zandvoort werd

zowel door Tates als door

Lancaster gemaakt. Zo waren

er midgetgolfbanen te vinder

op de kop van de Zeest':nat b
|

Kieferen bij het voormalige ho-

tel Bouwes. Dat midgetgolf niet

zomaareen spelletje is, blijkt uit

een opmerking van Lancaster:

"Voor kinderen is m cgetgclf

de eerste kennismaking met

de golfsport, omdat coördi-

natie daarbij erg belang' ijk is

Uiteraard gaat het ook om een

sii.kje entertainment" Lancaster

vond dat een goede midget-

golfbaan ontbrak in Zandvoort.

Met de opening van zijn baan

hoopt hij dat de Zandvoorters

de weg weten te vinden naar

Open Golf Zandvoort. Meer
informatie kunt u krijgen via

www.opengolfzandvoort.nlof

tel. 5715743.

Handbalsters winnen weer
Het heeft even geduurd maar afgelopen zondag hebben de

handbaldames van ZSC eindelijk weer eens in de hal gewon-

nen. Geconcentreerd bezorgden ze het sterker geachte Havas

3 een 13-11 nederlaag.

te

.anvankelijk zag het daar niet

laar uit. Zandvoort startte

lecht en stond na 7 minu-

let 0-4 achter, vooral

tor een niet zo denderende

rdediging.Toen echterdoel-

ouw Angela Schilpzand, in

de tie nu ut,

r het eerste

Zandvoortse doelpunt zi

sloeg eindelijk de vlam

pan bij de Zandv<

mes. Schilpzand zag na een

gestopte doelpoging dat Laura

Koning vrij naar het doel van

de tegenstanders rende. Ze

dat de doelvrouw van Havas

meer oog voor Koning had dan

voor de bal, miste ze het leer

dat tergend langzaam over de

doellijn rolde, 1-4. Hierna was
het eigenlijk alleen nog maar

ZSC dat de lakens uitdeelde.

Binnen vijf minuten was de

stand bijna gelijk, met een

sterke Daphina van Rhee die

drie doelpunten op rij maakte,

vlakvoor rustwaren de partij-

en op gelijke hoogte, 7-7.

In het tweede bedrijf ging

Zandvoort op dezelfde manier

door fastbreaks van de razend

snelle Naomi Kaspers en met

dank aan de goede lange pas-

ses die de dames de laatste

tijd van trainer Joop Boukes

broer Djurre bijgestaan wordt)

hebben geleerd, om een voor-

sprong van 4 punten te nemen.

Havas was helemaal stuk, voor-

al door het sterke Zandvoortse

verdedigende centrale blok met

Lucia v.d. Drift, Aniek de Buljzer

en Martine Balk. Ze konden

slechts met de grootste moeite

aanhaken. Dat de Amsterdamse

dames in de slotfase nog terug

konden komen tot een verschil

van twee doelpunten, daar

hadden onze plaatsgenoten

geen boodschap aan. De over-

winning en de punten bleven

in Zandvoort! Daphinavan Rhee

scoorde 5 maal, Laura Koning,

Martine Balken Naomi Kaspers

2, Asia El Bakkali en Angela

Schilpzand ieder 1 doelpunt.

Zandvoortse Coulant

Sport kort

Hockey
Afgelopen week is tijdens een

bijzondere ledenvergadering

een nieuw bestuur voor de

Zandvoortsche Hockeyclub

(ZHC) gekozen. Tevens is een

statutenwijziging doorge-

voerd waardoor de ouders

van mindeijai ge |eugd!eden

stemrecht hebben gekregen.

ZHC bestaat voor g5% uit

jeugdleden. Het nieuwe be-

stuur, dat bestaat uit voorzit-

ter Floris Goezlnne, Herbert

Fens.Cees van Deursen, Jeroen

Goezinne en Beatrix Storm,

wil zo snel mogelijk met een

ambitieus beleidsplan komen
waardoor het hockey voor

Zandvoort behouden blijft.

Hiermee wil ZHC de leegloop

de regio afstoppen waardoor

het weer aantrekkelijk wordt

om bij ZHC te hockeyen.

Judo
De 16-jarige Zandvoortse ju-

doka Katinka Becker, heeft af-

gelopen weekend een mooie

score gehaald tijdens de nati-

onale kampioenschappen voor

gewichtsklasseeindigde zij op

een schitterende derde plaats!

De voor Kenamju uitkomende

Becker verloor in de eerste ron-

de van MarlyNooyen en moest

13 MAART 2008

inde onde

doorgaan Dat deed ze zo goed

dat ze de volgende vier par-

tijen won met een pracht ge

bronzen plak als gevolg.

Basketbal
Alleen in de eerste tien minuten

van het basketbalduel tussen

de dames van FAC (Den Helder)

en Lions was er sprake van een

wejstnjd. In de eerste periode

hadden de Zandvoortse dames

FAC in de tweede periode op

volle oorlogssterkte aantrad,

met onder andere de oud-

Oranje speelsters de zusters

Maas, was het hek van de dam
en stonden de Lions dames voor

een onmogelijke opgave. Mede
omdat de Helderse dames ook

fysiek in het voordeel waren

en dat voordeel met steun van

de arbiters volledig mochten

uitbuiten. Bij de basketwisse-

ling was de vier punten voor-

achterstand van 19 punten

(39-20) Uiteindelijk werd met

87-33 verloren, wat voor coach

Johan Beerepoot geen onover-

komelijk zaak was: "Wij hebben

gedaan wat we konden. Er zat

niet meer in Tegen een derge-

lijke sterke formatie kunnen wij

kleine speelsters niet op."

De adverteerders van deze week

(In alfabetisch? volgorde) Sea Optiek

Administratiekantoor Slagerij Marcel Horneman
K.Willemse Stichting Classic Concerts

Autobedrijf Zandvoort Stichting Nieuw Unicum
BeachClubTien Take Five

Bertram & Brood Thalassa Strandpaviljoen 18

Café Oomstee Van Aacken

Censeen van Lingen Glaszettersbed rijf

Circus Zandvoort VanSchaikOmaco
Club Nautique Van Vessem & Le Patlchou

CNG Groep Willemse Elektrotechniek

Danzee Yanks Saloon

De Lachende Zeerover YAYA-Zandvoort

Dorsman Assurantiën

Gemeenschapshuis Paasactie:

Gemeente Zandvoort Bloemsierkunst

Greeven, Makelaardij o.g. Jef&HenkBluijs
Hotel Hoogland Boudoir bySara

IJzerhandel Zantvoort Bruna

Medina Woninginrichters De Lamstrael

Netexpo Internet BV Etos

NVM Makelaars Zandvoort La Bonbonnière

PvanKleeff Parfumerie Moe renburg

Parfumerie Moe renburg Rosarito

Pluspunt Boomhut Shanna'sShoe Repair

Sailfish Reclame Si Leatherwear

Sandbar Slingeroptiek J
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De Ruyterstraat 2/6

Mooi gelegen, ruim 3-kamer hoekappartement (v.h. 4 kamers)

aan de boulevard. Vanwege de hoekligging op de 3
E
etage en

de grote ramen aan 2 zijden is het uitzicht op strand, zee en

boulevard prachtig te noemen. Het appartement is in 2005

nagenoeg compleet verbouwd en is direct te betrekken. De

wanden zijn strak gestuukt en er ligt een fraai lamelparket door

het gehele appartement.

• Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas

• Nieuw raam zijkant achter

• Inpandige berging

Woonoppervlakte ca. 90 mz

Vraagprijs: €265.000,-

Oranjestraat 12/7

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige

appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige

parkeergarage, lift en bergingen. Het 2 kamer appartement op

de bovenste verdieping isfraai afgewerkt met hoogwaardige

materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

Absoluut een aanrader!

Woonkamer en slaapkamer beschikken over een

eikenhouten vloer met een white wash toplaagje

Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Woonoppervlakte ca. 78 m ]

(excl. terras)

Vraagprijs: € 365.000,-- in cl. parkeerplaats

Karel Doormanstraat8/5
Licht en ruim 4-kamerappartement (± 100m

2
) aan de

boulevard op de ï etage gelegen. De lichte woonkamer met

open haard heeft een geweldig uitzicht over strand en zee en

biedt toegang tot het zonnige balkon op het zuidwesten.

Het complex is in 2006 & 2007 geheel geschilderd

Bergingindeonderbouw

Op loopafstand van het station en centrum

Woonoppervlakte ca. 100m
2

Jan Sneijerplein 3

de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit

vrijstaande woonhuis met oprit voor 2 auto's, besloten tuintje,

2 schuurtjes en 5 slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain).

Het huis is rond 1978 gebouwd, beschikt over 4 woon lagen en

is zeker uw bezoekje waard.

Sfeervolle woonkamer met balkenplafond

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Begane grond beschikt over een plavuizenvloer

• Woonopp. ca. 1 50 m2

,
perceelopp. 143 m2

Vraagprijs € 475.000,-
&>

Jac.van Heemskerckstraat 67

Wonen aan zee met op loopafstand het strand, NS-station,

centrum en supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer

appartement op de 4* tevens hoogste etage van het complex

met lift is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht

en een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel

gerenoveerd en beschikt over een eigen parkeerterrein,

e inpandige garage (6.00x 3.85) met elektrische deur wordt

separaat te koop aangeboden.

Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: €299.000,- appartement f^ir"

€ 37.500,-- garage #££&,

Passage 3/21

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m2
) op

de 5
e
verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand

en zee. Een woonkamer van bijna 50 m2
, 2 slaapkamers,

separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen

garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt

over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het

historische station van Zandvoort.

Geheelv.v. dubbele beglazing

Bergingindeonderbouw

Woonoppervlakte ca. 115 m2
(excl. balkons).

Vraagprijs: €289.000,-
<36^>
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Actueel Actueel Cultuur Autosport

Ganpati bouwt nog niet

Adri v.d. Bos, eigenaar van strandpaviljoen Ganpati op het

naaktstrand, gaat zijn paviljoen voorlopig nog niet opbouwen.

V.d. Bos wil eerst de kat uit de boom kijken in verband met het

gebrek aan zand dat het naaktstrand al een paar jaar plaagt.

dooi Joop van Nes jr. op rij, een groot bedrsg -rioet

neertellen om het benodigde

De collega's naast van V.d. Bos zand uit zee te moeten halen.

zijn wel al aan het bouwen. Aan het begin van het vo-

Een enkele heeft zelfs ternau- rige seizoen leverde dat hem
wernood de storm van twee een schadepost op van circa

weken geleden doorstaan. € 12 oooen is hij, evenals een

V.d. Bos geeft aan dat hij het aantal col le^
:-

's. geceeitelijk

te gevaarlijk vindt om nu al te dooi de gemeente gecompen-

bouwen en het zou zomaar seerd. V.d. Bos geeft aan dat hij

weggegooid geld zijn als hij voorlopig geen interviews wil

nu weer, voor het tweede ia^r geven over de situatie.

*$%*»*

Auto Strijder

Zandvoort

Compensatie
Vols s Win
Zitter van het Ondernemers

Platform Zandvoort (OPZ) en

tevens strandpachter op het

naaktstrand, i

rdege<
? J

a -

pens."tieregeling getroffen

met de drie pachters die het

meeste schade hadden gele- bij hoge uitzondering en als

den. Wat de precieze regeling een eenmalige geste van het

is weet hij niet maar hij vindt gemeentebestuur worden
Wel dat er voor alle pachters gezien en heeft volgens de

op het naaktstrand dezelfde gemeente geen precedent

regeling getroffen zou moe- werking. Ook is wethouder

ten worden. Ondertussen zit Wilfred Tates druk bezig om
de gemeente niet stil. Zeer het een en ander voor de be-

onlangs hebben de drie meest veiliging van het naaktstrand

benadeelde strandpachters te verzorgen.

een compensatie gekregen,

zij het een kleine. Dit moet
vervolg op pagina 3

Kt'r-'l .".llrl

Heel tijgerwit€ 1.75

Duivekater€ 1.93

Paasbrood mei of zonder spijs

€5.95

Weekend pa a staartje advocaai

slof €7.95

Div. soorten paaschocolade

vanaf €3.95

Wij wensen u

prettige paasdagen
Wij zijn

beide paasdagen geopend

v

EXCLUSIEF DEALER:

ROBERTO
CAVALLI

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Twijfels over voorkeursrecht

De Mannetjes

Redding naaktstrand

'Als ze de eigene

de paviljoen* maar geen

zand in de ogen strooien'

De commissie Raadszaken heeft twijfels over de vernieuwing

van het opnieuw instellen van de Wet Voorkeursrecht

Gemeente in het Middenboulevardgebied. Dat werd dinsdag-

avond duidelijk. Minder problemen had de commissie met

de toeristische plannen voor de zomer en wethouder

Bierman hoeft ook in de komende twaalf maanden niet in

Zandvoort te wonen.

Voor de twee andere coai tie-

partijen.VVD en PvdA, blijven

er net als voor oppositiepartij-

en CDA, SP, Groen Linksen GBZ
de nodige twijfels. Er zal bij

ee' aantal partijen

wat overleg iuxi g z

ingestemd kan wort

vervolg op pagina 3

Of de herbevestiging van de

Wet Voorkeursrecht Gemeente

vandaag (donderdag) zon-

der slag of stoot door een

meerderheid van de raad zal

maar de vraag. Tijdens de dis-

cussie werd duidelijk dat de

Ouderenpartij OPZ de minste

moeite heeft met het voorstel.

GROERNL

Het complete veTkeeTsbeslu.it Runner's

World Zandvoort Circuit Run 2008

Wat gebeurt er in uw straat?

U leest het in de gemeente-advertentie.

o
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Mjimmn huid van bWm

Burgerlijke stand

8 MAART -14 MAART 2008
Geboren:

Puck Lieve, dochtervan: Comellssen

Carollen Maria Jahanna Ellsabeth.

Shay Alon, zoon van: Lefferts, Mlch

en. van Kuik, Fabienne Nlcole.

Ondertrouwd:

,ek-.:i

Gehuwd:
en: Zijlstra, Manon Li

Overleden:

Kopergeb. Koper, Lena

van den Brom geb. Cai

jaar.

Klinkert geb. Wasserfall, Eleanc

Serry, Norbert Herman, oud 84

'anderHeljdt, Wille

Magdalena Maria, oud 65

norCaroline, oud Bojaar,

jaar.

Hendrlka Johanna, oud

s, oud 87 jaar.

Zijn geest wilde

lichaai

Op t'1 jarige- leeftijd is

v LidL-r. ti
[':": tvader en crg'oi'tvadcr ovc-rlcdc-n

Sijmen Alberts Antonides

~ Sam ~

Weduwnaar van Anna Lucina Huisman

Edam 05-02-1917 Hoofddorp 13-03-2008

Coby en Bert

Eric en Patricia

Ruben, Dunte

Olga

Bcrtenjacinta

Tormo, Arthur, Sanja

Marja en Joliati

Ronald en Anne
Hannah, Sam

Marcel en Ingrid

Vim ït, Esi

Martcn en Rita

Rnvm'/i-'.ii

2041 LG Zandvoort

De begi'iifenispleehtighcid heeft i]

plaatsgevonden.

Kerkdiensten

DONDERDAG 20 MAART: Witte Donderdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

VRIJDAG 21 MAART: Goede Vrijdag

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius 81 Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhoat

15.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZATERDAG 22 MAART
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

22.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

^püii'cnlaan 9, Aerdenhoat

20.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZONDAG 22 MAART: Eerste Paasdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurds.mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhoat

10.30 uur pastorC. van Polvliet

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje mediterranée aan zee

8
Strandpaviljoen 23 -/\ -

Tel. 023 571 57 07 r

Keuken dagelijks geopend ._£__

ABT

WAT.R water
Hooc

water
Hoog

Do 20 02 39 10.30 14.59

Vr 21 00.35 03.19 11.04 15.36

Za 22 01.16 03.55 11.44 16.09

Zo 23 00.04 04.29 12.25 16.46

Ma 24 00.45 05.01 13.04 17.20

Di 25 01.24 05.35 13.35 17.51

Wo 26 02.00 06.05 13.54 18.21

Do 27 02.14 06.36 14.35 18.49

/f
SAOHSHRECIAME

I - - Voor al Uw raamfolie
reclame borden • lichtbakken

autobeleltering digitaal printen

spandoeken stickers

textielbedrukking

www.saillish.nl info@sailfish.nl

Max Planckstraa[ 30 Zandvoort ^
06 - 50 644 254 / 023 - 57 3B7 48^

BEAC
T
hXc L u

E N

Weer ofgeen weer

altijd gezellig!

- \ Keuken iedere avond geopend
• r Voor reserveringen: 023-5713200

N rj.beachctubtien.nl
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Gastheer voor Roemenen
Vorige week vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer een de-

legatie uit een Roemeense badplaats ontvangen. De delegatie

bestond uit bestuurders, ondernemers en inspecteurs en was

hier op uitnodiging van de Vereniging der Nederlandse Ge-

meenten (VNG). Zij kwamen in Zandvoort kijken hoe er met

tegengestelde belangen in een moderne badplaats moet wor-

den

delegatie wordt door burg!

Tijde-i; de ee-'ïte ctinost -:g

benadrukte Meijer de positie

van Zandvoort als toeristische

plaatsen de constante zorg om
het beheervan wellicht conflic-

terende belangen/'Dedrukop

de openbare ruimte is enorm.

Ga maar na: Zandvoort is een

bad plaats die jaarlijks vele mil-

joenen gasten ontvangt en er

wonen ook nog eens 17.000

mensen", zei hij.

Het bezoek van de Roemenen

twee jaar lopend project dat is

georganiseerd door het minis-

terie van Buitenlandse Zaken

enVNG International enwaar-

bij het Hoogheemraadschap

Rijnland bestuurlijk trekker

is. Reden tot het reiken van

deze helpende bestuurshand

is de veranderende wetgeving

in Roemenië geweest. Deze

houdt onder andere in dat

qtrwn

gemeenten hun zeggenschap

over de stranden zijn verloren

en de verantwoordelijkheden

terecht zijn gekomen bij de

:nknieRoem

Rijkswaterstaat.

Het advies, waar vooral gele-

genheidsreisleideren oud-wet-

houder Michel Demmers zich

hard voor heeft gemaakt, luidt:

richt een samenwerkingsver-

band op met zo veel mogelijk

partijen. Probeer voorts de ge-

dachten te stimuleren dat al-

leen samenwerking tussen alle

betrokkenen tot resultaat kan

leiden. Zandvoort gold daarbij

:ho p'.ikt
i
kvüoi beeld waarover

Demmers uiteraard veel kon

vertellen. Hij begeleidde de

groep ook naar het eerste |jai-

rondpaviljoen, dat in feite het

symbool is van samenwerking

tussen partijen die eigenlijk

met elkaar conflicteren.

Vervolg voorpagina Canpati f COLUMN
Op palen

Het is het gemeentebestuur

heid zoveel mogelijk te waar-

borgen. Zo is Tates met het

Hoogheemraadschap van

Rijnland in conclaaf om ervoor

te zorgen dat de paviljoen-; cp

het naaktstrand op palen mogen

worden gebouwd en dat de fun-

dering daarvoor 's wmteis n et

weg hoeft te worden gehajid

Tevens wist de wethouder te

vertellen dat er in de komende

maand juni door Rijkswaterstaat

met een vooroeversuppletie.

Hierdoor wordt het strand be-

:ei beschermd maar volgensde

deskundigen is het effect pas na

circa één jaar merkbaar.

~epe ij keitijd wil de wethouder

kijken of er in de contracten met

de pachters van het naaktstrand

niet het een en ander zou moe-

ten veranderen. Bijvoorbeeld zou

een flexibel opbouwmoment
kunnen gaan gelden. Dan kan

een pachter de stormen afwach-

ten en een stuk veiliger kunnen

opbouwen. Dat Ganpati voorlo-

pig niet gaat bouwen, ontheft

hem volgens de gemeentelijke

woordvoerder overigens niet

van het betalen van de huur.

Vervolg voorpagina Politiek

De twijfel wordt onder meer

veroorzaakt door de voorzit-

Erwin van der Slik, die in zijn

inspraakbeurt melding maakte

van het feit dat door informa-

tie van gemeenteambtena-

ren aan toekomstige kopers

en makelaars van panden die

niet onder de regeling vallen of

daarvan vrij zijn gegeven, pro-

blemen heeft opgeleverd bij

de verkoop. Ook uitte VVD'er

Jerry Kramer twijfels over de

beslissing om niet tegen de

afwi : ng van de provincie van

het door de raad aangenomen

bestemmingsplan in beroepte

gaan. Wethouder Bierman leg-

de dinsdagavond omstand g

uit hoe de vork in de steel zat.

Hij zegde onder andere toe de

problemen die vanuit Bouwes

Palace zijn gesignaleerd op te

nemen met de betrokkenen en

hun makelaars.

Toeristisch plan

In het kader van goede toe-

ristische voorzieningen pre-

senteerde wethouder Tates

een plan om Zandvoort vooral

intern beter bereikbaar te

maken. De plannen omvat-

ten het weer laten rijden van

de Tuktuks, maar ook van een

fiets- of velotaxi. he: beschik-

baar stellen van fietsen voor

gebruikers van het cpenb;; ji

vervoeren het laten rijden van

eer toeristisch treintje. Ook he:

aantrekken van verkeersbep:-

leiders tijdens drukke zoms"

het plan opgenomen. De totdlu

kosten van het plan, waarvan

de beide fietsonderdelen ve-

lotaxi en ov-fiets en mogelijk

ook de Tuktuk in samenwer-

king met NS worden uitge-

voerd, kost totaal € 79.000,

€ 50.000 had gevoteerd. De

extra kosten zouden vooral

noodzakelijk zijn om het trein-

tje te laten rijden. Aan het

treintje is echter ook een draai-

molen en een kassabus, waar

vanuit ook consumpties ver-

kocht mogen worden, verbon-

den. De exploitant die ook ac-

tiefis inScheveningen heeft de

gemeente gevraagd de draai-

molen op het Badhuisplein te

mogen plaatsen. Een probleeT

is echter dat de gemeente

s:e:: h ts :oes:e:"-i ri-i'-cr m ;ï^e-

isr-d e - et

voor drie zoals de explo::ant

wil. Wethouder Tates zegde toe

te zullen proberen deze zaak op

te lossen doordedraaimolen te

verplaatsen.

Volgens mij..

is Pasen ditjaar wel erg vroeg.

Het heeft te maken met de

volle maanopdeeerstezt

dag na de lente. De donkere

winter is voorbij. Het leven

begint opnieuw. Daar zijn de

vogels al druk mee bezig. Ze

zoeken kieskeurig hun huisje

uit en de merels zingen in de

vrijgezellenlied. In mijntuin

komen overal de vaste plar

ten schuchter uit de aarde

en de kale takken lopen uit.

Net zoals Pasen begint de

natuur veel te vroeg.

De kerstspullen heb ik nog

maar net opgeruimd of mijn

de kelder. Ze liggen in 1

kartonnen doosje broederlijk

naast tli- kerstballen. Dezt

nieren heb ik lang geledei

samen Tiet mijn kinderen

uitgeblazen en mooi beschil-

dcid Mtaksisdezeelerenac-

livitert ook een leuke bezig-

heid met de kleinkinder

Want eieren en Pasen horen

onomstotelijk bij elkaar. Net

zoalsde palmpasenstokken,

de paashaas en de paas-

vuren. Verleden jaar was
er op paaszaterdag bij de

Agathakerk een heus paas-

vuur. Voor de kerkdeur stond

een vuurkorf met een bi

dend vuur. Als teken dat het

duister plaats maakt v

het lichtend vuur.

Of er donderdag 20 m;

vele duistere zaken w

den belicht tijdens de extra

raadsvergadering, dat weten

we pas na de Pasen. Het f!

vergadering. Want op witte

donderdag herdenken chri?

tenen wereldwijd het Laatste

Avondmaal. Het gesprek dat

de discipelen daar voerden,

moet intens zijn geweest. Zo

te zien zijn de agendapunten

van 20 maart dusdanig dat

er ook goede en verhelde-

rende gesprekken gevoerd

gaan worden. Een ding I:

wel duisteren dat zijn altijd

de besloten gedeelten. Maë

laat ik niet, net zoals de lente

en Pasen, te vroeg zijn met

mijn opinie. Want een half ei

is altijd beter dan een lege

dop.

MefXerèman
^

. J



28, 29 en 30 maart

Tien over rood toernooi

28 en 29 maart aanvang: 19.00 uur

zondag 30 maart aanvang: 12.30 uur

Buureweg 5 — Zandvoort

Dinsdags gesloten

Takje^Five

PAASBRUNCH
2epaasdag vanaf12.00 uur

9
€34,00

Voor reserveringen: 02J-5716119/iitfo@l/az.iil

Week 12 • 2008

Maart

21 Artiestengala: Het Kika Gala in Beat

Factorv Cents: jsks Aanvang 18.30 ui

21-23 Pinnen Circuit

23 Paaseieren zoeken:

bij Parnassia aan Zee.

10.00-11.00 uur. De paashaas heeft

voor ieder kind een presentje

23-24 Kadobraderie

met kinderattractie Gasthuisplein

29 Dance behind the Beach:

landelijks dansfestijn in

De K cht,s

30 ie Runner'; World Zandvoort Circuit

Run 2008 Circuit, strand, centrum

30 Zondagmiddagconcert:

Voorstelling van muzieks

v U in

)l 'Jeugd'

1,14.0

30 New Wave muziekschool:

Uitvoering in Nieuw Unicum.

Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Café Oomstee

Zaterdag 22 maart

Karaoke
Disco & Dance
aanvang 21.00 uur

r' Zeestraat 62 - Zandvoort
L 023-57 387 27

DDRSMAN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Metamorfose

van gezicht én interieur

Op 14 maart jl. kon men bij Parfumerie Moerenburg profite-

ren van zowel een make-over door de bekende sterrenvisa-

gist Mari van de Ven als van interieuradviezen door Hubert

van Keulen. Naast vaste klanten waren ook exclusief twee

lezeressen van de Zandvoortse Courant uitgenodigd om dit

spektakel te ondergaan.

's Morgens was Dominique

ging in het Huis indeDuinen,

de gelukkige or

.voidei De;

men te Mai

an pur op de og

Inde middag kwam Ton ny Drast

op de stoel zitten. Een totaal

ander type (en brildragend)

; ook dan blijkt

et v I het s :ent

sang -:an met recht de 'huis-

visagist' van Pour Vous ge- gen.J

noernd worden. Hij heeft een laat v

contract bij dit concern en word

voorziet, naast deze make- steld

overs in de diverse zaken, ook wel o

de vele fotomodellen van dit misve

blad van een prachtig'

n knap staaltje

etamorfose teweeg te bren-

en. Jammer dat alles 's avonds

at weer weggepoetst moest

Enigszins teleurge-

Dom lique 1 afloop

beide

wel over het feit, dat door ee

misverstand de eveneens aa

gekondigde haarstyling gee

van de drie kwartier durenoe

behandeling zeer tevreden

over het mooie resultaat. Alle

gebruikte schoonheidspro-

ducten werden genoteerd,

opdat zij zich eventueel in de

toekomst ook thuis zo kan

Dennis Moerenburg en zijn me-

dewerkers hebben met deze ac-

t e. w;-ars j cok g'i" gebruik ge-

maakt werd van de vele tips qua

in.er ejivan Hubert van Keulen,

hun klanten een zeer gewaar-

deerde o enst bewezen.

Paaspuzzel week 3

Deze week staat het laatste deel van de

driedelige paaspuzzel in de krant verbor-

gen. Voeg de uitkomst van deze week toe

die van de afgelopen twee weken en de dri

zinnen vormen bij elkaar de oplossing van

puzzelactie.

U kunt uw complete oplossing inleveren bij

Bruna Balkenende aan de Grote Krocht of aanleveren via e-mail:

paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing

altijd uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de goede

inzendingen worden mooie prijzen verloot.

/'"/'/talk
ie Prijs: LadyTalk shopper met inhoud

t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk

(het leukste vrouwen platform van Nederland), www.ladytalk.nl.

se Prijs: 2X bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs a €15

3e Prijs: ix boeken bon van Bruna Balkenende a€io

Met OOG en OOR
gf^p'DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732/52)

Paaseieren zoeken bij

Skyline

vak. We willen allemaal

mooi product uiteen stuk

deeg maken." Brood bakken

is ambachtelijk werk. Veel

wordt nog met de hand

gedaan "Ons Franse stok-

brood", vertelt een andere

;rker

ehoordei

lakt van

ordt ge-

aal Fran?

Het is zo langzamerhand een

traditie geworden want voor

de achtste keer op rij organi-

seert strandpaviljoen Skyline

(13) op tweede paasdag het

paaseieren zoeken. Vanaf

12.00 uur kunnen de klein-

sten onder leiding van de

paashaas weer op zoek gaan

naar de felgekleurde eieren.

Natuurlijk is er ook weer een

gouden ei waar een speciale

prijs op staat. Overigens zijn

ander

;entje.Voorafg,

: zoeken kunnen d

paasontbijt, waar wel v

den. Reserveren kan via

5714525 maar let op: vc

voll Het paaseieren zoe'

staat open voor kinderen

en met 8 jaar.

Smakelijke open dag

Ruim 4000 bezoekers kwa-

men afop de open dag van de

actieve bakkerij Van Vessem

Si Le Patichou. Bakker Marco

van Scheijndel staat in de

broodbakkerij met zijn han-

den rozijnen en hazelnoten

door het deeg te woelen. "Bij

het brood zijn we 24 uur per

dag in de weer", zegt hij. Hij

klaagt echter niet. "Vorig jaar

zijn we uitgekozen tot de bes-

te bakker van Nederland. We
hebben allemaal passie voor

meel. En ik kan je zeggen

dat dit toch even lekker-

der smaakt dan die uit

de supermarkt." Bakkerij

van Vessem & Le Patichou

telt twaalf winkels in de regio.

Meer dan een eeuw geleden

begon Jacob van Vessem zijn

eerste bakkerij. Jos Huijbregts

is nu de 4e generatie bakkers-

Kunstenaars gezocht

De Lokale Raad van Kerken

heeft in 3008 weer besloten

om een tentoonstelling te

-, de drie

vorige jaren kunnen kunste-

naars vanuit Zandvoort t/m

Aerdenhout hun beeldhouw-

werken, schilderijen, fotower-

ken e . Dit

keer is het thema 'Mens durf

te leven', uiteraard moet het

werk voldoen aan het gekozen

thema. De tentoonstelling is

vanaf 5 juli t/m 30 augustus

en de kunstwerken worden dit

jaar alleen in de Zandvoortse

R.K. Agathakerk, geëxposeerd.

Voor informatie en deelna-

me aan de tentoonstelling

kunt u zich voor maandag
2 juni 2008 aanmelden

bij Marina Wassenaar
(tel. 5712861, e-mail: fahj-

wass42@hetnet.nl) of Nel

Sandbergen (tel. 5712196.

e-mall: hsandbergen@hetnet.

nl). De kunstcommissie hoopt

leidingen

oüe activ

teitl

Grand Prix marathon
Nog nooit is er een estafette-

marathon op een Grand Prix

Circuit in de wereld gelopen.

Rotaryclub Zandvoort maakt

Champlo .Om 1 r star-

den van 4,2 kilometer gaan

lopen. Een van de teams die

deelnemen aan de estafette

bestaat uit 10 kanjers van de

Zandvoortse Agathakerk. Het

zijn: Joost Beliën, Gert Jan

Bluijs, Dick Bos, Lucde Bruin,

Wendy van Gemert, Wim
Kluijskens, Leonie Peeters,

Clemetine van Polvliet, Paul

r Sm i Chari

Zonneveld. Met z'n allen lo-

pen ze voor drie goede doelen.

Het startschot wordt door

Yvonne van Gen nip gegeven.

Mis dit spektakel nietl

Goedgekeurd
Het gevelbordje dat aan-

geeft dat het Zandvoort

Museum een geregistreerd

hangen. Want na vijfjaar is

het Zandvoorts museum op-

nieuw herijkt. Het doel van

de herijking is om te beoor-

delen of het museum nog

steeds voldoet aan alle ba-

siseisen die zijn vastgelegd

in het reglement museumre-

gistratie van de Nederlandse

Museumvereniging (NMV).

Het certificaat betekent ook

dat ons culturele erfgoed in

vertrouwde handen is van

museumbeheerder Sabine

Huls,dle terecht trots Is met

dit resultaat. Het museum
is zeker een bezoekje waard

en, als u er dan toch bent,

loop dan gelijk ook even

langs de tentoongestelde

Klnderkunstlijn die in de

expositieruimte te bewon-

Open dag
Bent u geïnteresseerd in

hoe bomschuiten op schaal-

model gemaakt worden bij

de Zandvoortse Bomschuit

Bouwclub? Dan bent u van

harte welkom op zaterdag

29 maart van 14.00 tot 17.00

uur bij het clubhuis aan de

Tolweg 10a. Tijdens de gezel-

lige open dag kunt u allerlei

informatie krijgen Ook zijn

bomschuiten en verdwenen

gebouwen te bewonderen.

W0



fvrijeVrijehuizenmarkt
meer vqqww huift

Haarlemmerstraat 7 Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

ligt deze ztèr loyale halfvrijsta

Vraagprijs:

€ 479.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

Gratis waardebepaling van uw woning;
1 Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nkk@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Kikaartiestengalain Beach Factory

Morgen gaan om 17.30 uur de deuren van de Beach Factory van

Center Parcs open voor het eerste Zandvoortse artiestengala

voor Kika, het Kinderkankerfonds. Kika (Kinderen kankervrij)

werft fondsen die ten goede komen aan de zeven Nederland-

se kinderkankercentra

Organisator Roy van

innger met zijn

aandacht

schenken aan deze ver-

schrikkelijke kinder-

ziekte. Hij weet zich ge-

steund door een groot

aantal sponsorende

ondernemers uit Zand-

voort en daarbuiten.

oud-plaatsgenoot

que van der Werff,

nt

Werff i;

samen metVan
n de presentatie

lemen. Van der

vooral bekend

door haar rol van Taffie die zij

speelde in deserieen defilms

van ZOOR Ook speelde zij de

hoofdrol in de film Loverboy.

Tevens was zij deelnemer aan

Verkeersmaatregelen tijdens Circuit Run

Zondag 30 maart vindt de allereerste Runner's World Zand-

voort Circuit Run plaats. Vele hardloopliefhebbers hebben zich

inmiddels ingeschreven voor een parcours dat over het legen-

darische circuit loopt.

Volgens de kenners heeft de

Runner's World Zandvoort

Circuit Run alle kans om uit te

groeien tot een echte k assie-

ker. Zandvoort mag bli| :i|n dat

dankzij de inspanning van ve-

len het merk Zandvoort voort-

aan verbonden wordt met dit

sportieve evenement. Niet

voor niets ging de gemeente-

raad op 4 maart akkoord met

het beschikbaar stellen van

een flinke startsubsidie voor

het evenement (€ 20.000).

De gemeente ziet graag de

Runner's World Zandvoort

Circuit Run goed uit de start-

blokken komen.

loop, loopt over het circuit, over

het strand en door een aantal

straten in het westelijke deel

van Zandvoort. Langs deze

route zullen op verschillende

plaatsen dranghekken wor-

den geplaatst, voorzien van

verkeersbord C01 (gesloten in

beide richtingen). Dit levert

tussen circa 11.30 uur en 14.15

uurstremmingen voor het ve r-

keerop. In de officiële gemeen-

telijke publicatie in dezï krant,

op pagina 20, wordt exact aan-

geven wat de verkeersmaatre-

gelen zullen zijn

Nachtelijke verkeershinder op Zandvoortselaan

Op lastvan de arbeidsinspectie heeft de aannemer die de Zand-

voortselaan bij station Heemstede-Aerdenhout reconstrueert,

het werk tijdelijk stil moeten leggen. De veiligheid van de

werknemers kon niet naar behoren worden gerealiseerd.

Hetv.

in d.

et vrijdag

chtelijke ure

en voortgezet. Ds

al ervoor het verkeei

aar Zandvoort enige hindi

ntstaan. Het verkeei

1 iedergeval met behulp v

rijban gedirigeerd. Om
de tijd tussen 20.00 uu

van de geireerte H?ein ïted;

gaf tevens aan dat de asfal-

te 11 ng;werkzaam heden, die

gepland staan voor de week
van 21 april, ook tijdens de

nachtelijke uren zullen plaats-

vinden met dezelfde overlast

voor het verkeer van en naar

Zandvoort. Over de werk-

-v-ede-

datum
e tussen deze

'oerd moeten

rdt gekozen. Een v ordvoerdei

Thys Ockersen

wil film over Zandvoort maken
De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijden

de Landelijke Open dag op 1; maart. Om het half uur werdei

bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

anderd en er staan nog een

groot aantal ingrijpende

wijzigingen van het dorps-

beeld op de rol. Denk maar
aan de Middenboulevard en

het Louis Davids Carré, maar

ook in Noord is het beeld op

een aantal plaatsen al ingrij-

pend gewijzigd", zegt Thys

Ockersen, die een zeer ruime

ervaring heeft met het maken

van documenten zoals hij deze

nu voor ogen heeft.

"Zo een film moetje niet zien

als een toeristisch propagan-

dafilmpjevan een kwartiertje.

In de opzet die ik voor ogen

heb gaat het om een film van

maximaal 90 minuten, maar

moet een beeld weergeven

van de Zandvoortse samenle-

ook plaats bieden aan wat er

in het verleden gebeurd is. Het

gaat dus niet alleen om beel-

denvan nu maar mogelijk kun-

nen er ook historische beelden

uit de vorige eeuw in worden

verwerkt", schetst Ockersen

zijn plannen die hij onlangs

voorlegde aan de raadscom-

missie Projecten & Thema's.

De commissieleden keken

met grote interesse naar zijn

plannen en B&W wordt gead-

viseerd om met Ockersen, die

onlangs een film produceerde

over de bouw van een molen

die vorig jaar aan de Zaa-se

Schans herrees, om de tafel te

gaan zitten.

"Met een dergelr < doc.me^t

kun je alle kanten op. Je kunt

afh'aak v

eeld deeldocu-

an maken. Denk

aan de bouw en

het Louis Davids

maanden het restaurantje

van Harry en Toos gesloten

zal worden. Of aan het cul-

ture leven met de jubilea van

De Wurf en toneelvereniging

Wim Hildering. Maar ook de

komende ontwikkelingen op

het strand en de bouw van

de nieuwe muziektent kun-

nen worden vastgelegd", zegt

Ockersen enthousiast.

Thys heeft als werktitel geko-

zen: 'Zandvoort bij de Zee'. Hij

plaatst de film in het kader van

'ontwaken'. Het zal een beeld

geven van de vroege ochtend

tot de late avond; van het uit-

zetten van de strandstoelen,

de eerste koffiedrinkers op

de terrassen, de winkels die

klaar gemaakt worden voor

de verkoop, de haringkarren

die uitrukken en de mensen
die hun hond uitlaten In de

film zullen heden en verleden

dooiüikaar lopen. Het gaat be-

slist niet om een promotie" lm,

maareen documentaire die de

aardige kanten van Zandvoort

wee 'geeft, maar ook een iro-

niserend beeld geeft van

Zandvoort en deZandvoorters.

Thys Ockersen denkt voor zijn

professioneel opgezette en

uit te voeren film een bedrag

van circa € 60.000 nodig te

hebben. Hij hoopt dat zowel

de gemeente, de organisaties

en het bedrijfsleven bereid zijn

aan zijn film hun bijdrage te



CTIEVE MAKELAARDIJ WERKT! OOK VOOR U!

Zandvoortse Courant 20 MAART 2008

siek-

ichikt voor zo-

ils qua leeftijd

Wat is het toch de laatste tijd opvallend in Zandvoort, dat

zoveel jonge vrouwen de moed hebben om een zaak te

beginnen! Waar blijven jullie, mannelijke starters?

In de Kerkstraat is afgelopen

zaterdag de ca mes modezaak

ïaya feestelijk geopend. Weer

een modezaak, zult u misschien

denken, maar ïaya voegt echts

iets toe aan het huidige win-

kelbestand. Onderneemster

Nancy van Dam (inderdaad,

van...): "In onze andere winkel

hadden wij al enkele artikelen

van het Nederlandse merk

Vaya, maar de hele collectie

tonen, biedt veel meer moge-

lijkheden. Het merk bestaat al

tvvaa f paren er zijn ook zaken,

met uitsluitend Vayakleding, te

vinden in Haarlem, Heemstede

en Alkmaar" Nu dus ook in

Zandvoort in een fraai ver-

bouwde zaak verkrijgbaar.

Het is lastig om de specifii

stijl te beschrijve

wat rijpere vrouwen, die prijs

stellen op een wat gekledener,

basic garderobe. Wel zeer mo-

dieus. Veel linnen en katoen in

gedekte tinten als grijs, wit en

blauw. Het assortiment bevat

leuke rokken, pantalons en bij-

passende blazers. Vooral een

blauw/crème gestreept colbert

zal beslist bij iedereen in de

smaak vallen. Het voordeel is

tevens dat alle kledingverkrijg-

aar is in de maten 34 t/m 44.

mnenkort wordt ook gestart

e week wordt de collec-

mgevuld en binnenkort

kan men ook gezellige zomer-

komen passen. Ook heel leuk,

dubbel draagbaar, zijn de tu-

nieken. Handig over je bikini

voor naar het strand, maar nu

al te gebruiken met bijvoor-

beeld een legging eronder.

Natuurlijk is er ook ruime col-

lectie tricot, truien, hemdjes

en T-shirts voorradig en tevens

er een beperkt aantal tassen

te koop.

Nancy wordt geassisteerd door

Joke van Veenendaal, die al ze-

ven jaar bij de Van Dam'swerk-

in het weekend nog een goede

hulp erbij gebruiken. Mocht u

interesse hebben, kom dan

even langs. Ook voor andere

lezeressen geldt: "Ga beslist

eens kijken bij ïaya!"

ïaya, Kerkstraat 6A, tel 5731722

Openingstijden: zondag en

18.0a uur, dinsdag tot en met

:ateidag van 10.00 uur tot

18.00 uur. Gedurende het zo-

merseizoen zelfs de gehele

week tot 22.00 uur open.

Open dag van de Zorg

De deuren van Nieuw Unicum stonden wagenwijd open tijdens

de Landelijke Open dag op 15 maart. Om het half uur werden

bezoekers langs diverse behandelafdelingen rondgeleid.

len. Deze stichting werft

;elden voor projecten die bij-

iragen aan de kwaliteit van

even van de 200 lichamelijk

;ehandicapte bewoners van

Nie J n

lak kan de

Zo kreeg men voorlichting in

de fysiozaal over de speciale

apparaten, ook de geavan-

ceerde keuken met zijn han-

dige snufjes werd getoond

en er was veel belangstelling

voor de boerderij met zijn le-

vende have: kippen, geiten,

konijnen en pony's die door

de bewoners zelf verzorgd

worden.

Op het centrale plein 'De

Er •i::k'storden ms'<t<raani-

pjes met informatie over de

diverse diensten. Bij de stand

van de logopedie bestond

de mogelijkheid om verdikte

drank es te keuren die wor-

den =e!."i li i-:i on ves ikker te

voorkomen. Men kon zich ais

:nd bij Stichting Vrienden
3-. Nie iel-

fin an-

ortref-

felijke optredens van de eigen

huisband 'Building on Sand'

werd ondergrote belangstel-

ling beluisterd. Voor het eerst

werden de elektrische gitaar

en drumstel bespeeld die de

bewoners hebben ontvangen

van St. Vrienden van Nieuw
Unicum en met particulier

initiatief. Tevens waren be-

woners en vrijwilligers in het

modern ingerichtedagactivi-

teitencentrum De Boog druk

bezig met het voorbereiden

voor de lentemarkt, werden

er flyers via de computers

ontworpen en stonden er

zelfgemaakte hapjes klaar

Al metalkan Nieuw Unicum

te: .'g kijken op een geslaagde

dag.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een koude Paas dit jaar

We kunnen ons gaan opmaken voor een tamelijk koude

Pasen en heel misschien wordt het op een enkele plaats

wel eieren zoeken met een heel dun sneeuwlaagje... witl

De afgelopen dagen verkeer-

den Zandvoort en Bentveld

meestentijds in transparante

en schone lucht, die werd

aangevoerd vanaf het noor-

delijk deel van de Altlantische

Oceaan. Het horizontale zicht

was meestal uitstekend en de

vaak diepblauwe lucht liet de

veelal hagelwitte stapelbe-

wolking goed uitkomen. De

temperatuur haalde de 8

graden in de middagen en

de noordwester zat steeds

op een kracht 4 of 5 richting

de boulevard. De gevoelstem-

peratuur was daarbij steeds

Vandaag komt een vileine

paasdepressie naderbij, die

richting donderdagmiddag

met name (en ook vrijdag

ls)v

andei

millimeterof 20 zijn mogelijk

in de Kennemerlandse regio.

Zoal s de kan op

natte sneeuw (tijdpad vrijdag

toten met Tweede Paasdag;

daarbij realistisch te noemen
en zeker in de hogere delen

van Nederland zou het even

wit kunnen worden. Vooral

op zaterdag wordt het rond-

uit koud met een maximale

temperatuur die de 5 graden

Weer

Temperatuur

Er steekt een stevige noord-

noordoostenwind op en met

de plaatselijke gure buien

(inclusief sneeuw) kan het

dan gewoon winters ogen

met gevoelstemperaturen

ver beneden nul! In het lange

weekeinde is er trouwens ook

voldoende ruimte voor de

paaszon en wordt het overdag

nog 7 graden.

Richting de maandwisseling

tenslotte lijken de neerslag-

kansen af te nemen, maar het

blijft vooralsnog wel aan de

'frisse' kant. Begin april wordt

alles beter en zou het kwik

snel kunnen doorschieten

naar 15+.

Goed nieuws dus bij voor-

baat voor de Zandvoortse

strand pachters! Helaas zijn

die aprilse oprispingen van

warmte vaak 'eendagsvliegen'

en duren dus hooguit enkele

dagen. Vorig jaar was echter

een grote uitzondering, toen

we een welhaast legenda-

rische grasmaand kregen

voorgeschoteld, die amper
een druppel regen gaf en half

april hadden wede eers:e vi|f-

entwintiger al te pakken aan

de westkust.

MarcPutto

Min 2

Zon 10%

Neer ag 85%

10%

85%

0-1

20% 35%

60% 40%
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ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere l.

onder de volgende voorwaarden:

.:e : n^de,e-me.e =n^ S1 de:v^n 4
de €500,-

Geen personeels- of zakenadvertentles 1

ZANDKORRELS €10,-
ffxd.erwf|ï

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. g 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bram. Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dook u in te vullen:

InleveringvóórmaandagiLoouurbetekentplaatsingdezeHdeweek.
Uwl.Li._drijfs.naam

'-1 ".. - '!' |:<--_<.el ]<..? 11 l-ii' .a-k

- : '.:. : ïenapartvakjep

K

?&M0KOR«lS
fnntart ffp?nrht-

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trad e Ard.

Lid BOVAG
en NAP.

Max Planckst.aat 44.

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos) netwe-k.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

Organisatie- en

familieopstellingen

op 6 april 2008.

[nel. lunch.

Aanmelden/info:

Atle Spaan,

tel. 023-5718442

Carageplaats

te ;oop

in Park Duijnwijk

Vraagprijs:

VanSchaikOmaco
Wake ij :h rs

023-5712944

vw.vanschaikomaco.

Wondei

gebeurer

; nodig?

van god

og steedsl

Ook25 april in Haarlem,

Shelterkerk, Eksterlaan 1.

Info: 5363804.

Jezus geneest jou!

wwwlevensstroom.nl

Zoluschka voor

schoonmaakgarantie

huishouding.

Tel. 06-17054330

Contact gezocht:

Graag wil ik een leuke,

sportieve Nederlandse

man ontmoeten in

de leeftijdsgroep

van 42 tot 47.

Ik heb zelf veel gereisd

en hou ontzettend

Verder zijn mijn

hobby's fotog.afei;: ii.

tennissen en ik hou van

de gezonde keuken.

sterke man met een

goed lichaam.

op dezeeen@p!ane:.n

Dranken Groothandel

Zoekt Verkoper

Full-Time leef-

tijd va 23jaar

IBV Rijbewijs OHD
bv 023-5738777

Mieletafelmodel

/rieskist met 3 laden.

Tel. 06-1. ..-,::,:

Te huur:

pers. Eigen opgang,

einezitkamer,open

laapkamer, keuken,

douche+toilet.

lies in nieuwe staat.

Tel. 06-54306087

Bijbel:

God zegt: Weet dat

je ziekten en wonden
helen. Jeremia 30:17.

Bel de gebedslijn:

5363804.

25 April grote

genezingsdienst in

lü'.dtHM'fcei't Haai icin

Dr nken Groothandel

ZOEKT Courier

BV Rijbev

Full-Time of Partim

OHD bv Info

023-5738777

3-kamer apparteme

(met zeezicht).

Gestoffeerd.

€800 p.m.excl.

Tel. 5713802

9<DOO®0G
Zandvoortse Cou: 20 MAART 2008

Stabat Mater meer dan indrukwekkend

Hét onderdeel van het Kerkpleinconcert van Classic Concert*

waar afgelopen zondag de meeste toehoorders voor kwa-

men, het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi, was meer dan

indrukwekkend. Begeleid door Die Haerlemsche Musyckca-

mer, dat ook de rest van het concert in de zeer goed gevulde

Protestantse kerk op zich nam, zongen de zusters Josefien en

Charlotte Stoppelenburg, misschien een beetje oneerbiedig

gezegd, 'de sterren van de hemel'.

n tech-

doo! loop van Nes/i

Wat een vol

u

niek hebben deze dames in

zich. Een behoorlijk technisch

stuk is het Stabat Mater maar

de beide zusjes brachten het

ast net

Gesteund door de schitteren-

de akoestiek van de kerk werd

het een streling voor het oor.

De schitterde sopraanstem van

Josephine bracht de toehoor-

ders bijkans kippenvel en de

warmeart-mezzovanCharlotte

pa
-" leei

I jke vva-mepevce ens

Het samenspel van deze twee

stemmen was een genoegen

en een voorrecht om mee te

mogen maken. Opvallend is

de muziekstijl van het orkest

in de creatie van Pergolesi. Vrij

gedachten van Maria na de

kruisiging van Christus weer-

geeft, een klassiek rooms-

katholiek stuk dat meerdere

componisten door de eeuwen

heeft geïnspireerd.

Het Stabat Mater was niet het

e litis dat Classic Concerts op

deze druilerige zondagmid-

dag te bieden hadden. Die

Haerlemsche Musyckcamer

had nog een viertal werken op

het programma laten zetten.

Voor het Stabat Mater brach-

ten zijde Kuhnau variaties, een

werk van de Nederlandse 20e-

lendrik And riessen, vader va

Duis Andriessen. Een modei

stuk dat aan het einde een ver-

rassende, bijna barokke fuga

heeft. Deze keuze toonde later

aan dat de amateurs van Die

Haerlemsche Musyckcamer,

onder leiding van de enthousi-

asteen zeer inspirerende André

Kaart, zeer veelzijdig zijn.

Na de pauze ir,.-a: it

rde Duitse componist Max
Reger.die in 1890 zijn Lyrisches

Andante (Liebestraum), voor

strijkers schreef. Een verras-

send en technisch stuk met

een mogelijk nog verrassender

einde. Dermate verrassend dat

Kaart het publiek erop moest

attenderen dat het toch echt

afgelopen

e drri ï Noi

ponist Edward Grieg Twee
Elegische Melodieën ten ge-

hore gebracht. Volgens Kaart

zijn het twee liederen, zonder

tekst. Een moeilijk stuk uit

1880 dat de klasse van demu-
zikanten van Die Haerlemsche

Musyckcamer toonde. Tot slot

een vrolijk werk, volgen; Kaait

zelfs 'vuurwerk', van de Engelse

componist van Zweedse af-

komst Gustav Holst. En vuur-

werk werd St. Paui's Suite het

ook! Een stuk met vrolijke,

folksongachtige invloeden die

deze zeer actieve componist in

191 2 schreef. Een moeilijk stuk

voor met name de tweede vi-

olen. Kaart moet het echter

tot in den treuren hebben ge-

repeteerd want het klonk als

een klok!

Een bijzonder concert rr

voor een ieder wat wils. Br;

Stichting Classic Concerts!

EARTH

Stichting Kunstcircus Zandvoort presenteert de documentai-

re Earth, geschikt voor het hele gezin. In ruim anderhalf uur

maakt EARTH een tocht van Noordpool naar Zuidpool en be-

nadrukt daarbij de strijd om te overleven.

EARTH confronteert ons door

middel van indrukwekkende

beelden en landschappen,

uitgelicht door een oogver-

blindende zon, met de harde

realiteit van het leven op onze

planeet. De documentaire

volgteen ijsberenfamilie, een

kudde olifanten en twee buit-

rug walvissen in hun vaste

leefomgeving en toont de

invloed van seizoenswisselin-

gen daarop. Op indringende

wijze wordt duidelijk hoe de

C'pvv^"i"i ."l- van de aarde de

diersoorten bedreigt. Het lukt

de makers om in gebieden te

filmen waar nog nooit eerder

filmopnames zijn gemaakt. Zo

wordt er gefilmd op ijzrevvel--

kende hoogte op de Mount
Everest.

Aanvangstijden: donderdag

t/m dinsdag ig.00 uur, vrij-

dagen maandag ook om 13.30

uur. Cinema Circus Zandvoort,

Gasthuisplein 5, tel. 5718686.

rtikel Dorpsgen

is het laatste del

andaar datdie-

'IL' 7;-Hde iiltijd i'illes t; ~o . 'ik». X/i beu ik dichter. Dat is alles.'

MarcoTermes

^ (MarcowordtgesponsorddoorGrandCaféDanzee)
jj|

Gerestaureerd Knipscheerorgel

binnenkort weer te horen

Komende maandag 24 maart, tweede paasdag, wordt het

Knipscheerorgel officieel weer in gebruik genomen. Ieder-

een wordt hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn in de

Protestantse Kerk aan het Kerkplein. Om 14.00 uur gaan de

torendeuren open. Tijdens de inloop worden in de kerk video-

opnamen vertoond die Fred Boeré heeft gemaakt van het res-

tauratieproces van het orgel.

Om 15.00 uur zal het bestuur

van de Stichting Restauratie

Knipscheerorgel het orgel

formeel aan het college van

Kerkrentmeesters overdragen

en worden de gekalligrafeerde

naamlijsten van donateurs ont-

huld. Vervolgens zal de orge-

ladviseur, de bekende organist

Aart Bergwerff.de aanwezigen

alle mogelijkheden van het or-

gel laten horendoor het spelen

van uiteenlopende werken van

beroem

sub: Het

ubstantieel bed

dieerd: € 185.0c

'I lege van Kerk rentmeester:

id in de afgelopen jaren a

in bedrag gespaard van ca

50.000. Dank is tevens ver

huldigd aan het bestuu

m de Stichting Classii

mcerts Zandvoort, dat ir

5 jai • tot t net

Sinds 16 septei

heeft het monurr

gestaan' en zijn

len met groot v

'an 1848 terug;

.childer

entale kerk-

al Ie onderde-

akmanschap

gvuldig gerestaureerd

ikelijke staat

e bracht. De

rguldwerken

zijn met ambachtelijk vak-

manschap uitgevoerd en het

interieur van de kerk heeft

daardoor een ander aanzicht

ge-'epsn. Het resultaat mag

heid van de ingebruik

is door Pieter Joustra

een boekwerkje sa-

mengesteld met het

schiedenis van het

Knipscheerorgel dat

op 24 maart te koop

is in de kerk.

uitgangscollecTc b

Kerkpleinconcerten bestemd

heeft voor de restauratie van

het kerkorgel. De Stichting

Res:;;iratie Knipscheerorgel

die belast was met het ver-

zamelen van de ontbrekende

€ 85.000, bestond uit Minke

an der Meulen,

:n Pieter Joustra

an deze geldinz

De sta

.: lid ril Hete nitéiï

donateurs, hulpverleners

vrijwilligers en schenkers var

materiële zaken bijzondei

dankbaar voor de hulp.



Hele maand maart:
huisgemaakte stamppotten

TWEEDE 500 gram:
Halve prijs!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

e ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week £üt *$u«>vqort

Nieuw:
Diverse stijlen lantarens

voor binnen en buiten

€ 25 KORTING

AMHn *x* Zarefcrarl Pas-koudon.
Mug MfcT* MMT-MnS**.

^toerkoop.nles

Zandvoorts
Paasei
leuk om te
geven!
Og vertoon van uw pi

van € 8.95

Medina Woninginrichters
Tapijt coupons 50" o korting

(Vouw] gordijnen T Tapijt

Vitrages Vinyl
Luxaflex Lamin&i
Zonwering TParket

Lijst van
deelnemende
bedrijven

•

r'fr 20%kortin

{
k op Ten Cat<

Koene Cleaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

SEA OPTIEK
10% KORTING OP DE NIEUWE
COLLECTIE ZONNEBRILLEN

Haltestraat 5, T 57121 74, vrijdag koopavond

GKAM) CAFÉ 25
The band Stlels Wiel

Pop, rock and classics

Zaterdag 22 maart - Vanaf 22.00 tot 01.00 uur

Tijdens net optreden bier € 1.50

Kerkstraat 25 Zandvoort - 023-5713510

e Hom estickers

van Nouvelle Image!

Deze week 10% korting!

VREEBURG 12 rt
€3,25

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

Betaling CONTANI

Doe dr /. vol rdi,; i-B
, -.„is.- bon in een gesloten

envt op. voeg h<-t hrdiag ., ontant) toe en geef

Betaling PER BANK

ANDVOORT
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon vooreen

Zandkorrel, kunt u op een doom gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Boeren
cake _

zoekt
prijsbewuste

vrouw

Verzorging en vrije tijd:

Voor ZandvoortPashouders
Onze beroemde spare-ribs voor € 12,- i.p.v. € 13,75
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Mode en trends:

0p vertoon van uw ZandvoortPas:

Boeren-
cake

.-: |.;jc;:inif;U- nv\ 1
m !;ik:<ki2ï "ijl XtM

en iill«n "
C'ii::c .fitiij m.1 i''.:V;ni| ï>ri

Raadh uispfcin 2
r
Telerbon: 02Ï - S7 12 865

i' 'i !.:ii'. ,li:;:,'ii .....:.

I, brnrr. & htapllfa CBitcr

*** 10% Korting op
een massage

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Pükveldslraal 19 - Hoek Lipplanlje

FOTO MENHO GORTER

Bi Bi
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

AJiWJïïffrXri -,:r. \f. :

ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zaïiivoorl • Grolt Krochl 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

Officiële Pasfoto's

een 2e set

'Leuke Lachende"

Pasfoto's
vindmHl |»r»oQ»i

voor da

Halve prijs!

Wonen en onderhoud:

W5BSBSM
fort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1431

Medina woninginrichters - Haïti

Radio en TV Stiphout - Grote Kro

Mark Sjerps Int

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keurstation

www.autobedrijfzandvoort.nl

Lees meer over de nieuwe
ZandvoortPas aanbieding

van Menno Gorter
op pagina 15



Fit voor Pasen!
Lekker "soepel" en
"super" gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 Gr. Krocht 20B - 571 5657

(Kadobonnen kleding ofmassage of

combinatie mogelijk)

ftbruna
Eerste paasdag gesloten

Tweede paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

14

''Bt.mdiHr öy iara' f
'

QeefuzeCf

ook\voor

ie paasdagen

mooie nagebt

— café

ye^mstraet'
) Als u uw ei niet kwijt kunt,

j
komt u maar naar .,

De Lamstrael

Haltestraat 52 l

^E

I, nl.

S§1 Bufi

Paaskriebels?

BloemenkrtebeU!

Hi*«=>tri>i>t« lantUwt si. OZW7 I2D «)

\y§ SHC1E REPAIR ,

Wij zijn tweede paasdag
geopend van

12.00 tot 17.00 uur

Wij zijn 1e en 2e paasdag van

12.00 - tot 17.00 uur geopend
Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
023-5732268 Zondags ook open.

F. üü>i J^Uelf

Bloeiende violen

Primula's

Bloembollen in pot

Van Stolbergweg 1 TgI. 57 1 70 93"

[ ]

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 Mat.: 06-4530453

1

E-mail: kittyu/itlemse^pb^e'.:'.!

Merk zonnebril o.a.

Ray Ban en Calvin Klein

op sterkte

vanaf € 129,-

Grot© Krocht 20ci Zandvoort
Tel.: 023 -571 4395
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Tweede set persoonlijke pasfoto's

voor de halve prijs!

Al bijna tien jaar is de winkel Foto Menno Gorter gevestigd in hartje Zandvoort. Een vak-

zaak die zowel de hobbyist als de professionele fotograaf van dienst is met jarenlange

ervaring en brede kennis van fotografie. Speciaal voor de ZandvoortPas-houders heeft

Menno Gorter een nieuwe aanbieding.

Bij een officiële pasfotoset krijgt

u op vertoon van uw Zandvoort-

Pas een tweede set persoonlijke

pasfoto's van dezelfde persoon

rdeh

is anderhalf]

prijs!

rlang

r: de AGFA D Lab 2. Dat is

:réme de la crème op het

Voor Menno Gorter is het maken hedendaagse fotogebied.

van een goede pasfoto zijn visi- Een apparaat van dit niveau

, de pas-

foto's", vindt Menno, "de re-

gelsvoor officiële pasfoto's

zijn verscherpt. Je mag niet

lachen, het haar moet ach- je v\

ter de oren en liever niet doei

teveel make-up. Kijk, dat

soort foto's zijn erg onper- Visitekaartje

soonlijk. Natuurlijk probi

ik op een creatieve man
de pasfoto er zo goed mo- tekaartje naar de klant toe. Ook

gelijk uitte laten zien. Maar is Menno in te huren voor het te vindt

ik kan me voorstellen datje maken van groepsfoto's,studio- we zelfs van camera's met

die officiële pasfoto niet zo foto's en foto's op locatie. Bij Foto 30 miljoen pixels elke pixel

snel aan je vrienden, fa mi- Menno Gorter is een ruim as- afdrukken! De mogelijkheden

lie of kennissen geeft. Het sortiment te vinden, waaronder zijn oneindig", aldus Menno.

is toch leuker als je er vrolijk nog veel soorten filmrolletjes,

op staat? Daarom leek het geheugenkaarten, videotapes, Foto Menno Gorter, Grote

mij een leuk idee om naast fotolijsten, fotoboeken en aan- Krocht 26, tel. 5730600. Dage-

de 'serieuze' set, een twee- verwante artikelen. "Naast de lijks geopend van 9.30 tot

de, meer persoonlijke set mooiste digitale afdrukken ha- 18.00 uur.zondags gesloten.

pasfoto's te maken waarop len we ook nog steeds het beste www.fotomennogorter.nl.

Politie Kennemerland op één na de beste

Onlangs heeft een jury de winnaars bekend gemaakt van

de Diversiteitprijs Nederlandse Politie. De politie Kennemer-

land is net niet als eerste geëindigd, maar kreeg de eervolle

2e prijs en is dus het op één na beste korps van Nederland!

v^km.ini'Lhd:": In ;e pi o ecten

die zich vooral ontwikkelden in

enkele van de hotspots in de

regio werd, door nauw samen

te werken met partners in de

ving, gewerkt aan het oplos-

sen van concrete problemen.

Hierdoor heeft het korps actief

ge^vesieerd in het opbouwen
van kennis en vaardigheden

die nodig zijn voor multicultu-

reel vakmanschap. Een trotse

korpschef Bob Visser nam in

theater Het Spant de vette

cheque in ontvangst.

korpschef Bob Visser neemt de prifi In ontvangst fata Rob deling

Namens minister Ter Horst cultureel vakmanschap'.

werden op 13 maart jongst-

leden de prijzen uitgereikt Het korps Kennemerland heeft

aan de winnende korpsen, deze tweede prijs gewonnen
Dit vond plaats tijdens het omdatzij doortalvanactivitei-

congres 'Diversiteitprijs Neder- ten heeft laten zien voortgang

landse politie 2008, multi- te boeken in multicultureel

Het politiekorps Kerneiri'

laat 24 politiekorpsen ;

zich. Met de prijs is een g

drag gemoeid van € 201

De eerste prijs ging na

korps Rotterdam -Rijn

omdat men daarop het
f

van multicultureel val

schap voor alle medew
de meeste vooruitgang

geboekt.

Zandvoort is gemiddeld

presterende gemeente
iente'is gereed. In dit rap-

n de gemeente Zandvoort.

middeld

Het rapport 'De Staat van de Gei

port staan onder meer de scores

Inmiddels heeft het college er kennis >

gelijking zet de gemeente Zandvoort vt

presterende kleine gemeente en levert slechts een paar ver-

assende inzichten, met name toegespitst op de waardering

van de burger als kiezer en de waardering van de burger als

belastingbetaler.

A.inde SbM van de Gemeente',

versie najaar 2007, hebben 47

het rapport zijn deze gemeen-

ten geordend naar grootte:

gemeenten met minder dan

ten met tussen de 25.000 en

50.0

net 50. sof
Zandvoort valt onder de

eerste groep. De Staat van de

Gemeente is op dit moment
het meest actuele instrument

dat het mogelijk maakt op

een eenvoudige gestandaar-

diseerde manier op hoofdlij-

nen een goed beeld te krijgen

van het functioneren van een

gemeente. Bovendien is het

beeld van de eigen gemeente

door de vragenlijst goed ver-

fel [kbaar met andere ge-

Zes 'rollen'

Kenmei <end voor de meting

van de prestaties in het rap-

port is dat deze

Afwijkingen

Op de eerste rol (burger als kie-

zer) scoort Gemeente Zandvoort

lager dan het gemiddelde en

onder de waardes, 5- Op de laat-

ste rol (burger als belastingbe-

taler; scoort Zanc voort aanzien-

lijk hoger dan het gemiddelde.

Voor de overige rollen gelden

rapportcijfers die dichtbij het

gemiddelde liggen. In het rap-

port wordt uitgebreider inge-

gaan op de van het gem ddelde

afwijkende scores ten aanzien

van de 'burgerrollen' kiezer en

belastingbetaler. Ook wordt

kort aandacht besteed aan een

aantal opvallende resultaten

binnen de overige rollen waar-

op Zandvoort dus gemiddeld

scoort ten opzichte van de an-

dere deelnemende gemeenten

in de eigen grootteklasse.

Leren van feedback

De Staat van de Gemeente is

ek 1

icht i

orden

>s burc

1 de ge,

rollen: de burger als kiezer,

als klant, als onderdaan, als

partner, als wijkbewoner en

als belastingbetaler, ledere

burgerrol krijgt een totaal-

cijfer. Aan deze burgerrollen

zijn geen 'gewichten' toege-

kend: de rol van burgers als

onderdaan is daarmee bij-

vooi beeld even zwaar gewo-

gen als de rolvan burger als

kiezer. Daarbij geldt dat een

5.5 score als 'neutraal' geldt

dus niet voldoende maar ook

niet onvoldoende.

centraal staat. De gemeente

probeert de uitkomsten ervan

direct te gebruiken om de pres-

taties te verbeteren. Andere be-

langrijke onderzoeken zijn: de

_eefbjarheidsmonitor 2006,

deVei!igheidsmonitor20o6,de

Benchmark ondernemerskli-

maat Zandvoort, het Digipanel

porten van de Rekenkamer
over de stedelijke vernieuwing

en de gemeenschappelijke te-

gel nger Hetvolledige rapport

kunt u vinden op de gemeente-

lijke website.



pluspunt

w* |i" !
3d»»«''

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204 1 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info'Ö pluspuntzandvoort.nl

1001 DINGEN CLUB:
Hey. ben |ij lussen de 7 en 12 |aar oud en vind je het

leuk om met andere kinderen leuke dingen te doen?

Kom dan eens langs op woensdagmiddag.Van 15.15

tot 17.00 uur worden er steeds andere activiteiten

gedaan.Voor S 1 ,50 per keer ben je actief of creatief

bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.

JEUGDHONK CHILL OUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit groep

7 en S van het basis onderwijs, de Chili Out is open op

dinsdag en woensdag van I 5.00- 1 7.00 uur en kunnen

de tieners op de p la/station, lekker hangen op de bank.

gebruik maken van een drietal pc's met internet, een

spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen.

KINDERDISCOTHE SWINGVOOR ALLE KIDZ
VAN 6 T/M II JAAR
Vrijdag 21 maart is het thema REGENBOOG bij de

kinderdisco. Kom allemaal zo gekleurd mogelijk.

Duik in de verkleed kast thuis en trek iets moois, gek

of unieks aan. Wij zorgen voor de juiste .regenboog

sfeer met, leuke spelletjes, maar vooral veel goeie

muziek... dit mag je niet missen.

Vrijdag 2 I maart van I 9.00 tot 21 .00 bi| ons in Noord!!

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een

Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

HELPDESKVOOR COMPUTERVRAGEN EN
PROBLEMEN!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en I 6.00 uur

kunt u in het computerlokaal terecht met uw vragen

en problemen op PC gebied. De medewerkers van

Nieuw Unicum en een vrijwilliger staan klaar om u

weer op weg te helpen!!

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het

wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.

• Loket Zandvoort:

ledere donderdagochtend va 09.00-11.00

• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 1 5.00-1 6.30 uur (ev n weken) en

uur (oneven weken)

WijkmeestersEMM:
Dinsdag 15.00-1 6.00 uur

• Zorgloket stichting Zo gContact
Maandagochtend 10.00-12.01

• Helpdesk compunic/plt spunt

ledere dinsdag tussen 14.00 n 16.00 uur v

vragen en problemen.

Dagblad"de Pers" Van n

verkrijgbaar bij Pluspunt

Monique van

deT \Neïff

over Kika

rtiestengala

Zandvoortse Courant

dan kan dat alleen maa
iedereen eik jaar weer ei

sitieve ervaring zijn'"

Goed bezig

20 MAART 2008

Mo Ique icht e

Aanstaande zaterdag 21 maart is het zover: Kika ArtiestenGala

2008. Het gala wordt gehouden in The Beadh Factory in Center

Parcs. Aan de vooravond van het gala hadden wij een

met de presentatrice van deze avond, de Zandvoortse Zoop ac-

trice Monique van de Werff."lk ben trots op Zandvoort", zegt ze!

"Ik vind het fijn om iets bij te kinderen in aanraking. Veel

kunnen dragen ,

mooi initiatief als het Kika

Artiestengala. Het is een

belangrijk evenement voor

Zandvoort en ik vind het inder-

daad een eer om gastvrouw

te mogen zijn op deze bijzon-

dere avond." Monique is door

haar werk v

geweest met t nstio

gezonde kindf

zieke kinderen. Via organisa-

ties als Stichting De Opkikker

en Doe een Wens heb ik een

aantal kinderen de dag van

hun leven bezorgd, door hun

wens om 'Taffie'te willen ont-

moeten te vervullen. Het is erg

ontroerend om op die manier

iets voor een kind te kunnen

kinderen: "Doordat ik in Zoop betekenen. Het doel van Kika is

speelde, kwam ik veel met om therapieën te ontwikkelen

hen in te zamelen. Persoonlijk

vind ik het mooi om te zien dat

er mensen zijn die hun geld,

tijd en talent daarvoor willen

inzetten. Iedereen kan iets

doen. Bovendien schept het

een band om samen aan iets

goeds te werken. Het zou hart-

stikke goed zijn als dit jasri jks

zou terugkeren. Het is al leuk

om naar een artiestenga'.i ts

gaan, als je hiermee ook nog

ïer. goed doel kunt steunen,

nd. Niet alleen voor

de toeschouwers maar ook

voor Kika: "Naast het heb-

benvaneen geweldige avond

met spetterende optredens,

hoop ik dat mensen bewust

blijven van het feit dat we
aan anderen moeten blijven

denken." Als Zandvoortse Is

ze trots dat dit Artiestengala

met en door Zandvoorters

wordt georganiseerd: "Het

geeft de goede spirit van veel

ZandvoL-ite'j aa": 1 Niette ge-

roerd zijn om de handen uit

de mouwen te steken, ieder-

een draagt zijn of haar steen-

tje bij, dat vind ik getuigen

van een goede mentaliteit

en gemeenschapszin. Het is

knap om als dorp het sociale

karakter hoog in het vaan-

del te blijven dragen, in een

maatschappij waarin steeds

eigenbelang te kijken. Goed
bezig. Zandvoort!"

Heb je ff ...

...voor Kelly Warmerdam, 18 jaar

Waar kennen we jou van?

het weekend en in de vakan-

tie te vinden bij strandpa-

viyoen Thalassa (18J, Hier

werk ik in de bediening. Ik heb

het er enorm naar mijn zin,

mede doordat er altijd een

de collega's, de gasten en

.. :;eryürd ook omdat er heer

geserveerd!"

hten worden

Wat doe je naast deze bijbaan?

"Naast mijn werk op het strand, zit ik in 6VW0 op

het Sancta Maria. Binnenkort doe ik dus eindexamen.

Als ik ben geslaagd, ga ik volgend jaar beginnen met

de studie Economie & Redlj-'sk^nde aat\ de UvA in

Amsterdam,"

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
"Op zaterdagavond hebje oe mf-ïstï kén& oir mij tegen

te komen in de Scanda Is met vrienden en vriendinnen.

Ook vind ik het heerlijk om 's avonds op de bank een

timpje te k |ken met -v:_n vriend., zeker -'adat ik een dag

hard heb gewerkt op het strand!"

I Know Where It's @
Vrijdag 21 maart:

Kika Artiestengala 2008 wordt gehouden In deBeach

| Factory van Center Parcs Zandvoort. Het belooft een

spektakel te worden met o.a. optredens van de

[ Zandvoortse rockband VanKessei. De opbrengst gaat

geheel naarde stichting Kika kinderen kankervrlj.

Zaterdag 22 maart:
Met een kaalgeschoren hoofd kan Je een gratis entree

verdienen om live aanwezig te zijn bij het optreden van

hiphoppe rExtince In de Grote Zaal van het Patronaat

Deze Nederhopper van het eerste uur brak door met

nummers als 'Spraakwater', 'Viervoeters' en 'Kaal of

Kammen'. Onlangs bracht hij een nieuw album uit

Ie titel 'Toch?' Wat te doen als het als het con-

itverkocht raakt? Geen panlekl Bekijk de site van

zfmzandvoort.nl om te lezen watje moet doen.

Toegangsprijs: € 12,50. Aanvang: 20.30 uur.

Zaterdag 22 en maandag 24 maart:

Ijdens de Paasdagen wordt met de Kinzo Paasraces

zoen. Tevens wordt het 60 jarig jubileum van Circuit

Park Zandvoort ingeluid. Kaarten zijn o.a. ver kr
i
g b a

a

vla de websrte van Circuit Park Zandvoort (www.clrcult-

zandvoort.nl)

Zondag 23 en maandag 24 maart:

Tijdens de paasdagen is e reen spectaculair Paas Lunch

Buffet In het Clrcles Restaurant van Holland Casino

Zandvoort. Poe rel met gerookte zalm en rucola, sand-

uchtenjam? Begin je alleen al te watertanden bij de

dachte?Bezoekvoor meer Informatie www.holland-

flp.nl. Prijs: €24,50 p.p. Tijd: 15.00 tot 15.00 uur.

Column

Let's get party!

Vorig »

iendin>

lerde

nljs

men met twee vrienden

haar verjaardag in strand-

tent Mango's. Ik was nogal

aan de late kant, dus ik liep

laat in de avond nog over

de boulevard. Het was su-

perkoud, pikdonker en het

waaide hard. Geen weerom
in de feeststemming te ko-

men. Gelukkig zag ik al snel

gekleurde lampjes hangen

en hoorde ik harde muziek

uit de speakers knallen. Mooi.

Daar moet ik zijn. Snel naar

binnen om weer een beetje

warm te worden. Om eerlijk

te zijn ben ik niet zo gek op

verjaardagsfeestjes. Mijn

associatie heeft misschien

met vroeger te maken. Ik

moest altijd mee naar ver-

jaardagen van familieleden

en vage kennissen. Heffeest

bestond voor mij vooral uit

braaf in een kring zitten en

niet morsen op mijn nette

kleren. Het was zo ontzet-

tend saai. De minuten leken

Nu ben ik er nog steeds niet

dol op. Vooral het voeren van

oppervlakkige gesprekken

vind ik een ramp. De jarige

job heeft meestal ook wei-

nig tijd om even met je te

kletsen, want die heeft het

te druk met cadeaus uitpak-

ken. Of met het voorbereiden

van de bekende verjaardags-

hapjes. Toastjes met salade,

plakjes worst en blokjes

kaas. Alles wordt netjes op

schalen en bakjes op tafel

gezet Wie wil kan pakken.

Glaasje wijn erbij: het is ten-

slotte feest! Maar er zijn na-

tuurlijkuitzonderingen! Dat

geef ik nu vol mondig toe. De

verjaardag van mijnvriendin

was echt een topavond! Het

leek helemaal niet op een

verjaardag, maar meer op

een avondje stappen. Het

was supergezellig, de drank

lekkeren de live muziek top.

Ik heb lekker staan dansen

en hard staan mee blèren

met de muziek. Aan het

einde van het feest wilde ik

nog helemaal niet naar huis

toe. Doe mij maar vaker zo'n

verjaardagsfeestje!

J



Cense & van Lingen Makelaars o.g.

Jhr. P.N. QuarlesvanUffordlaan2

2042PRZandvoort

Tel. 023-5 715 715

hternet: www.cvl.nu

Sandd

; (min. leeftijd 1

In Blcemendaal, i

Zandvoort, I

Heemstede en I
oe te bezorgen post wordt

Haarlem-Zuid • ,"s*m,i
: Een goede b aia n:, tussen

'2 vilje lijd «n verdiensten.

Voor al uw print- en drukwerk
Printing Ptoplc Zindvonrt

jtegenover het ge meenleh u i 5)

levert Q,J. dt vullende kwjJitËiLl prüduttcn:

* Flyers/" Folders

* Vlagen
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* Huisstijlen

* «Sluiers

Beurssystemen

* ToiElfl bedrukking

Dóór uigcn pruductii; in Zwanenburg zijn

snelle levert ij-d pn er ictierpc prijien mn-pi'lijk.
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50 plus pagina <,„<,,*,

\= J)

Zandvoortse Courant R 12 • 20 MAART 2008

Zandvoort is meer dan strand alleen

Bekijk het dorp eens door de ogen van een toerist. Bij het

VVV is voor slechts € 2 een dorpswandeling verkrijgbaar, die

u langs historische plekken en door verrassende leuke kleine

straatjes voert: 'Slenteren door Zandvoortse Sloppies'.

De wandeling duurt circa

1,5 uur en begint bij het

VVV, de vroegere 'School

B',ookwel het klompen-

schooltje genoemd. In de

routeomschrijving staan

;uke

rare wetenswaardighe-

den over ons dorp. Ook

staan er oude foto's en

bijzondere anekdotes in.

Wist u bijvoorbeeld dat

Zandvoort zich met het

met zijn drie haringen wat

chiquer voordoet dan het in

werkelijkheid is? Vissen was
eeuwenlang de belang' jkfte

bron van inkomsten voor de

1857 voorbehouden aan de

grote steden.

De route voert u via Raadhuis-

plein en Kerkplein naar de

Poststraat, waar u op

:r io het eerste

komt, gebouwd in 1870.

indeling slingert

het hele dorp,

an de omgeving
van het Gasthuisplein

wordt veel aandacht

besteed: Café het

Wapen van Zandvoort,

de oude smederij van

Dorsman en het huis

aan de Gasthuisstraat 11

waar beeldhouwer Kees

kade heeft gewoond. Als u

vele straatjes en sloppies

op het Schoolplein terug

bent, heeft u beslist een ande-

re kijk op het dorp gekregen.

De kip en het ei

Oorspronkelijk komt de kip uit Zuid-oost Azië, waar zij, het Ban-

kivahoen, nog steeds in het wild leeft. De kip stamt af van, .. de

dinosaurus. Wereldwijd bestaan er 350 kippenrassen, waarvan

20 Nederlandse. De Barnevelder is een van de bekendste.

s het broeden

ar borstveren

-ordt.

tte

) hebt mi

dse Kuifhoen of d

: Uilebaard gi

o'oe'

hun uiterlijk, om hun

loeveelheidvlees of

eieren die ze leggen. B

eieren komen van afstai

lingen van Aziatische r;

Witte van Middellands

kippen. In bijna elk land te;

wereld komen kippen voor. Al;

een kip geboren wordt, is hel

al bekend hoeveel eitjes ze in

haar leven kan leggen. Tel de

eicellen van de eierstok en u

weet het.

Het duurt drie uur voordat de

Daarna nog 22 uurom de rest

van het ei eromheen te bou-

wen, zodat het klaar is om ge-

legd te worden. De tempera-

tuur van een kip is4o"C. Een ei

wordt uitget'oeo op ";7.Q°C. Es
1

j

e; r hogere temperatuur sterft

temperatuur lage

Een ei is een lekkernij

Natuurlijk worden niet alle

eieren uitgebroed. Als er geen

haan in de buurt is, komen
er zo wie zo geen kuikentjes

Veel eieren worde-"1 gebakken

gekookt of als ingrediënt ge-

bruikt. Een ei blijft circa drie

weke'", goed voor consumptie.

Er zijn rassen die een 'winter-

leg' hebben, maar van nature

leggen de meeste kippen 's

winters niet. Dat heeft alles

te maken met de hoeveelheid

licht. Met daglichtlampen kun

je de leg kunstmatig in stand

houden, maar als je de natuur

zijn gang laat gaan, komen de

eerste verse eitjes pas weer als

de dagen gaan lengen.

Wie was er nou als eerste: de

kip of het el?

Ook het Pluimveemuseum
in Barneveld heeft geen ant-

woord op de eeuwige vraag.

Maar als u in de buurt bent,

is het beslist de moeite waard

om dit museum te bezoeken

en zo nog meer over de kip en

het ei te weten te komen.

Oude belbus met pensioen

Een bushalte op het parkeerterrein voor het Pluspunt? 'Halte

ten behoeve van de doop van de nieuwe belbus' stond er op

een bordje. Bij de halte stond een splinternieuwe Fiat Ducato

Combinato te glimmen in de zon. Donderdag 13 maart 200S

gaat de geschiedenis in als de dag dat de nieuwe belbus in ge-

bruik werd genomen. Tijd voor champagne!

Directeur van de welz reor-

ganisatie Pluspunt, Albert

Rechüei schot, ontving de sleu-

tel van de belbus uit handen

van Rob Witte, eigenaar van

Autobedrijf Zandvoort. In zijn

toespraak tijaens oe plee hit g-

heid zei Rechterschot erg blij

te zijn met deze nieuwe aan-

winst voor de Zandvoortse

55-plussers. De belbus ver-

vangt de 5 jaar oude Ford

Transit die na 146.000 km,

gemiddeld 600 km per week

{!), met pensioen mag. "Om
nog wat cijfers te noemen: al-

leen al in 2007 zijn er 10.000

ritten gemaakt. We hebben

momenteel 200 klanten.

Maar het mogen er best meer

worden", aldus Rechterschot.

Wethouder Marten Bierman,

die zijn zieke collega Gert

Toonen verving, zei: "Dit is een

feestelijk moment. Het college

vindt het belangrijk dat de bus

er is en veel wordt gebruikt."

Op dat moment wist hij nog

niet dat hij de eerste klant zou

worden...

Niet over één nacht ijs

Er is veel tijd besteed aan

bus. Samen met de groep

chauffeurs is een lijst met
eisen opgesteld, waaraan de

nieuwe belbus moet voldoen.

Tevens zijn er beurzenen dea-

lers bezocht. Uiteindelijk viel

de keuze op een Fiat Ducato

Combinato die geleverd Is

door Autobedrijf Zandvoort.

"Een prima bus", lacht Rob

Witte, "en mijn garage is hier

om de hoek, dus ook gemak-

kelijk voor het onderhoud."

Pluspunt leaset de belbus

de exploitatiekosten te druk-

ken. Een goede kans voor

Zandvoortse ondernemers om
in Zandvoort en Bentveld veel

Knallende kurken

Na de toespraken ging het

gezelschap naar buiten om
de belbus te bewonderen.

"We gooien die fles cham-
pagne niet tegen de bus, dan

zit er meteen een deuk in",

grapte Bert Beumer, een van

de chauffeurs. Met een knal

vloog de kurk metershoog

de lucht In en werd een toast

uitgebracht op de citroengele

aanwinst. Na de feestelijkhe-

den was wethouder Bierman

zeer vereerd met de lift terug

naar het raadhuis.

Wilt u ook gebruik

maken van de belbus?

De belbus rijdt van maan-
dag tot en met zaterdag, van

09.00 uur tot 17.00 uur door

Zandvoort en Bentveld. Een

enkele rit kost € 0,60. Voor

dag van tevoren) belt u met

Pluspunt: 5717373.

m>
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Gemeentelijke publicatie week 12 -200S Bouwvergunningen verleend - Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favau-

Zandvoort. geplein

Vergadering College - Dorpsplein 5, wijzigen kozijnen achtergevel, verzon- - Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluës-

De besluitenlijst van de collegevergadering van n den 13 maart 2008, 2008 -034L.V traat

maart en de verdere in week 11 door het college ge- -Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein

nomen besluiten zijn 18 maart vastgesteld. De be- Verkeersbesluit Runner's World Zandvoort Circuit -Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat

sluiten! ;-:.: i-: ui te : en b . -.ie ^entiale Balie e' c:: de Run 200B -Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat

website. In de vergaderingvan!! maart 2008 heeft van Zand- - Parkveldstraat direct ten westen van de Hal-

voort het verkeers bes luit 'Runner's World Zandvoort testraat

Bekendmaking Wet Milieubeheer Circuit Run 2 008 'vastgesteld. Uit het oogpunt van het - Ka-aa weg ie et :en we: te ~ van de ^o::ei:tia:-"L

De directeur van de Milieudienst Umond maakt na- aanbieden van een parcours voor de Runner's World - Koningstraat direct ten westen van de Ooster-

mens het .:o I ege van s,.i geiïiee::er en Weihc ..der: Zandvoort Circuit Run 2008, het verzekeren van de straat

van Zandvoort bekend dat in het vierde kwartaal van veiligheid op de weg, het beschermen van de wegge- - Diaconiesstraat direct ten oosten van de Hal-

2007 de volgende bed-' jvsn een melding ex art kt bruikeren passagiers en het zoveel moge lijk waarbor- testraat

8.40 of 8.44 Wet milieubeheer hebben gedaan van gen van de vrijheid van het voetgangersverkeer, is het -Achterwegdirecttenwestenvande Haltestraat

het oprichten of het veranderen van een in -milt ing gewenst om gedurende de Runner's World Zandvoort - Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat

In het overzicht noemen we eerst het bedrijf, dan de Circuit Run 2008 verschillende straten in/nabij de bou- - E Itzbac herstra at direct ten noorden van de Zee-

locatie en dan het besluit. levard: het centrum e- het tic ,it van Zan: voort af :e straat

-Boudewijn'sVi5service.Strandwegong„ Horeca sluiten voor verkeer Om het parcours zoveel mogelijk -Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsen-

- Eetcafé Boulevard, Boulevard Ba rn aart 22. Horeca autovrij te houden 1: liet :even: gewenst parkeren op hofstraat

- NH Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63, Horeca enkele locaties onmogelijk te maken. Op zondag 30 - Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester

- Reddingspost Piet Oud Noord, Boulevard Barnaart maart van n.30 uur tot 14.15 uur zullen enkele straten Engelbertsstraat

ong„ Woon- en verb lijfsgebouwen in Zandvoort worden afgesloten ::oor plaatsing van - Twee "aal in de Va-" :>::ei ?.:ï'aa: direct :en we;.:en

- Reddirgspos: i'nst Brokmejer Zuid. Boulevard dranghekken voorzien va-- ie: 01 e

'

:

i eet; eiid i
v-a;ei a:-l van de Van Speijkstraat/Stationsplein;

Paulus Loot bij 67, Woon- en verblijfsge bouwen inclusief de bord e- co ufo 1 111 —odel C01 van bijlage 1
- Jan Evertsentraat direct ten westen van de Van

- Ruckert Ruitersportcentrum, Heimansstraat 25, van het Reglement v'ei'eer:- regels en Verkeerstekens Spe ijkstraat

Landbouw 1990 op de volgende locaties: -Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Spe-

-Viskraam Ar e Kope: ïaadh.. is plein ong., Horeca - Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden ijkstraat

-Vis van Floor (kar alleen in 't weekend). Boulevard vande Vondellaan - Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van

Barnaart ong., Horeca - Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde de wegvak ten we: te" \-?n de Trompstraat

- Zandvoortse Reddings Brigade, Marisstraat 19, Op- (waar nog gekeerd kan worden; nabij camping De - 3 u rge meester Van Alp ,'en-::iaat r het m ddenvan

slag- en Transport Branding) het wegvak ten westen van de Tjerk Hid desstraat

-Zandvoortse Redding-:- E : ::g-!-.ie. "olvveg 10, Opslag- en - Viermaal op de rotonde om het fietsverkeer onmo- - Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van

Transport

- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het

het wegvak ten westen van de Van Ca,en straat.

Vergunningen f ie:: pad het parcc , rs kruist (vierkant blokken)

- Boulevard Barnaart - Jac. Van Heemskerckstraai

Tevens zal op deze zelfde zondag tot 14.15 uur een

parkeerverbod gelden in de bocht van de Boulevard

Kapvergunningen verleend - Frederik Hendrikstraat direct ten westen van de Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele

- Ebbingeweg 3a, 7 dennenbomen en 13 loofbomen. Brede rodestraat -altestiaa": en de Van 'i :.* k:-;iaa: Op deze ixa::es

verleend op 6 maart 2008 - Ir. Fried hofplein ten oosten van de Brederodestraat zu Ie n en ke e borden conform model Eoi van bijlage 1

- Brederodestraat ten noordoosten van de rotonde van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1 esdoorn, verleend op 20 maart 2008 - Prins Mauritsstraat direct ten westen van de ro-

tonde

1990 geplaatst worden. Vergunninghouders voor

•et pa -keren op deze locaties kunnen van vrijdag

Belanghebbenden die in een eerder stadium z ens- - Rotonde Ir. F ried -of plein. 28 maart tot maandag 31 maart gebruik maken van

wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven- -Aldegondestraat direct ten oosten van de Maris- .:e ::a- i.eeivoczie-- :
=
n e'" op hel. F-a.a..:=n epiei;'

staande ::e:.L.i:eri n beraep gaan tij ce iei:h:bank. te straat

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 1003 -Torenstraat direct ten oosten van de Marisstraat Afsluiting Gasthulsplein i.v.m. Kadobraderie

BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft -Vuurboetestraat d -eet ten - 00 'd .vesten van deThor- Het college van burgemeesteren wethouders heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking beckestraat besloten bij de cidoo'adeiie op 23 en 24 maart

wordt pas bereikt nadat de presidentvan de rechtbank -Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard 2008 op het Gasthuisplein fysieke afsluitingen

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In Paulus Loot (middels dranghekken voorzien van retro reflecte-

geval va ,n onvervvij de s;oed kunt u een verzoek om -Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thor- rend materiaal) inclusief de borden conform model

vooi'lcïige vooi'Z enins
1 'd enen bi de pi es il: en: van beckestraat Co 1 van bijlage Ivan het Reglement Verkeersregels

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift - In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de en Verkeerstekens 1990 :e plaatsten op de volgende

dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroep- rotonde locaties:

- Vuurboetestraat direct ten westen van de Thorbec- - in de Swaluëstraat direct ten zuiden van het

pi:? e voor: en ing w c 1 :: t gi ipieiecht ge " even kestraat Achterom

raW^j Gemeente Zandvoort
*j^L(i|\^H Vervolg gemeentelijke publicatie week 12

- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gast- waartegen net is gei .dit in geval van spoed kunt u een sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem,

huisplein verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Eendergelijkverzoekdientvergezeldtegaanvaneen

- In de Kruisstraat direct ten zuiden van de Smede- devoorzienmgenrechtervan de Rechtbank Haarlem, afschrift van het bezwaarschrift.

-op het Gast hu is plein direct ten oosten van het Dorps- Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

plein Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 oi , De algemene begraafplaais en :: ie ren:: e graafplaats

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raad- maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag ïa de TolleiiL"st:a:it :: " dage ij-.:- op-e - tusse - c8 cc

huisplein 8.30-16.00 uur. -iS.oouur.

op 23 en 24 maart 2008 van o8:oou tot In beginsel

2100U Melding of klacht? Collegelid spreken?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op Een afspraak maken met een collegelid doet u via

Bezwaarschriften de website het digitale formulier in óf stuur een brief ii et centrale :elefoonni.immei. Daarb
j
geeft u aan

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge- naa r de klachte ncoord inator waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

!.i ku>vt :e inzien : deus openingstijden 5 e la- g hel- ben- Openingstijden Centrale Balie

den kunnen gedurende een term ij
1 - van zes weken na Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur Vragen over een bouwplan?

bekendmaking e ei: ?eiiiüi:veerd bezwaarschrift indie- Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur is de werkee' heid vergunningverlening op werkdagen

van de -.-ei 1 . it:: 'g In die • hei gee-- vers ..nni-g beve^i T ijce:is -:e dcvdeic.a~.ava 'd ai: en: te ling aint u maar telefonisch bereikbaartussen 09.00 en 10.00 uur.

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift vooreen beperkt aantal zaken te -echt paspoorten en

met vermeld ing van "bezwaar" in de -echterbovenhoek rijbewijzen e.d. Opzoeknaarwerk?

van uw briefaanhef college van Burgemeesteren Wet- Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

schorst in beginsel niet de werking van het besluit aanbieden van banen in Zandvoort

Gemeente Zandvoort
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elke dag een Ie

vergelijken en v

weet. Dat kanji

Weet wat je weet
voor je geld besteedt

slen zich onzeker over financiële zaken. Je sluit namelijk niet

ling, hypotheek of verzekering af. Je moet informatie lezen,

agen stellen. Maar ook is het goed om te kijken watje al wel

nu testen op www.weetwatjeweet.nl

Voordatje grote financiële beslissin-

gen neemt iseen goede voorbereiding

belangrijk. Je sluit namelijk niet elke

dag een lening of een hypotheek af

Een leuke mogelijkheid om je kennis

te testen is de financiële kennistest

op www.weetwatjeweet.nl. Dit is een

snelle, gratis test over verschillende

financiële thema's, gemaakt door de

Autoriteit Financiële Markten (AFM).

gemiddelde Nederlander de vi

gemaakt heeft. Aan het eind v

de totaalscore en de score per on

werp. Heb je genoeg kennis om ze

kiezen? Moetje meer informatie

zamelen? Of is het verstandiger

advies te vragen? De financiële

nistest helpt je antwoord te geve

De AFM houdt na

toezichtop definai

De gemiddelde Nedei reet

en, da,

:iële markt. Erzijn

vier testen op www.weetwatjeweet.

nl, over vier financiële onderwerpen:

lenen, hypotheken, beleggen en be-

leggingsverzekeringen. Na elke vraag

krijg je direct te zien wat het goede

antwoord is en ook krijg je een kor-

te uitleg over het goede antwoord.

Verder is direct te zien hoe goed de

antwoordt hij ruim 11 van de 15 vra-

gen goed (75%). Bij de hypotheektest

heeft de gemiddelde Nederlander

62% goed, bij de leentest 59%. De

beleggingsverzekeringen test wordt

het slechtst gemaakt. Hier scoort de

gemiddelde Nederlander 55% goed.

Ga naarwww.weetwatjeweet.nl en

doe ook detest. bron: afm
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SV Zandvoort in slotfase onderuit;

ZSC'04 bijna kampioen
Dat in het futsal niets zeker is, blijkt wel dat het verdedigen

van één doelpunt voorsprong niet voldoende hoeft te zijn om

een wedstrijd te winnen. SV Zandvoort kan daar over meepra-

ten. Lange tijd deden onze plaatsgenoten mee voor de winst,

maar het succes werd door het bezoekende BSM uit Benne-

broek in de slotfase terecht ontfutseld.

gaan dat de badgasten een

voorsprong hadden van 7-6.

Strijder, die in de slotfase

leeg gespeeld was. zag van de

zijkant toe hoe zijn ploegge-

BSM rook kansen boog in de

laatste twee m inuten de 7-6

achterstand om tot een 7-8

Met een veelzeggende blik

verliet Stefan Smit de zaal. De
teleurstelling was van zijn ge-

zicht te lezen. De prob eme"
stapelen zich steeds meer op

voorZandvoort.de ploeg ;:ast

degradatiegevaar.

Zware nederlaag handbalsters

Het eerste damesteam van ZSC heeft in de uitwedstrijd tegen

het Amsterdamse US 2 geen enkel uitzicht gehad op een re-

delijk resultaat. De wedstrijd tegen de titelkandidaat in de je

klasse werd zeer ruim met 30-11 verloren.

ZSC '04

ZSC'04 moest

In de eerste helft deed de 'gele'

brigade, met dit keer keeper

Dave Meijering in de gele-

deren, het niet slecht. Toch

moesten de Zandvoorters

kleine achterstand van twee

doelpunten toestaan. Daarna

was het door de inzet van

Stijn Stobbelaar, Christiaan

Strijder en Patrick Koper dat

Zandvoort niet op een gro-

-, Ge-

deels van profiteerde.

In de tweede helft kwamen
deZandvoortersteritg Ste~jn

Smit en Tim Minden begon-

nen ook beter te draaien en

daardoor deed Zandvoort

hand wedstrijd

Zandvoorters

t aanvoerder Michel van

rm en gelegenheidscoach

cent Fleersde volle winst

nen. Het werd 9-2. "Metdit

iltaat kunnen we alleen op

:lsa!do nog de titel mislo-

1, Dat betekent dat onze

H-t : zelfs met
nnen en wij alle wedstrij-

n dik moeten verliezen', al-

s Fleers na afloop.

Basketbal (dames)

Lengtegebrek nekt Lions dames

Het gebrek aan lengte heeft het Lions damesteam thuis tegen

Zeemacht danig parten gespeeld. Een voorsprong van 13 pun-

ten halverwege het derde kwart was daardoor niet voldoende

"Het gebrek aan lange speel-

sters is al het hele jaar voel-

baar. Vorig seizoen speelden

bijvoorbeeld Aniecke van

Litsenburg en Marinella Pranic

"og bij ons en die pakten hun

rebounds. Uiteraard is dat niet

de enige reden van deze ver-

loren wedstrijd. We gooiden

de ballen er niet in en als je

dat niet doet, win je natuur-

lijk nooit", aldus een enigszins

teleurgestelde coach Johan

Beerepoot na afloop.

Hij had dan ook groot gelijk.

In het eerste kwart werd dui-

delijk dat de Lions-dam es het

niü-eil jkzouden tri gei" A sde

break, vaak het gevolg vaneen

rebound, bij Lions niet loopt,

zal het van afstand moeten
gebeuren en daar ging het

mis. Veel schoten waren niet

accuraat genoeg of misten

de ring zelfs volledig. Tevens

werd toen ook duidelijk dat

een van de arbiters niet de

kundigheid in huis had om

Hoewel ZSC wel de score

opende, had US van meet af

aan het heft in handen en

maakte al snel duidelijk dat

alleen zij aanspraak konden

maken op de overwinning

Wat ZSC ook probeerde het

lukte niet. Bij rust was er al

een beslissende afstand van 11

twee do>

5 tussen beide teams: 14-3.

welZSC indetweede helft

:lpunten meer wist

te scoren, bleef US de betere

ploeg en drukte dit uiie ndehjk

uit in de eindstand: 30-11. Lucia

v.d. Drift scoorde 4X, Daphine

van Rhee 3X en Martina Balk

schoot twee keer raak.

CDA bridgedrive

Voor de elfde keer werd in het Gemeenschapshuis gestreden in

de door het CDA georganiseerde bridgewed strijd. In tegenstel-

ling tot eerdere jaren waren er minder deelnemers dan anders,

maar de 32 paren maakten er, volgens afdelingsvoorzitter Ype

Brune.een zeer gezellige en dus geslaagde dag van.

'erdei acht

wedstrijd uit de Rayon

lasse te leiden, een gege-

dat Lions regelmatig be-

rlijk uit de concentratie

Toch kwamen onze plaatsge-

noten in het derde kwart op

de grootste voorsprong van

de wedstrijd. Toen echter een

van de dames uit Den Helder

het vizier op scherp zette en

4 driepunters liet noteren,

Met twee minuten te gaan in

het laatste kwart, was er op-

nieuw evenwicht Zeemacht

begon toen nog een keer aan

een slotoffensief en trok met

56-59 aan het langste eind.

In het totaal

ronden van vier spellen topin-

tegraal gespeeld. Op deze

manier konden de behaalde

resultaten van alle deelne-

mers onderling vergeleken

worden. Na de ochtendiiesiie

stonden twee paren gelijk aan

kop, namelijk Gerard de Poel &
Mw. Brugman, evenals Gonny
Mul & H. van Haastrecht met

een fraaie score van 64,29%.

De vraag is dan natuurlijk

of men dit resultaat in de

middaguren kan behouden.

Helaas was dit niet het geval.

Uiteindelijk werden De Poel

en zijn partner zesde (nog al-

tijd met een prima score van

55,73%), terwijl Gonny Mul op

de veertiende plaats eindigde

met 51,46%.

60,52% ging naar het paar

Maria Emmelot & Gert Jan

van Am sterdam, dat bij de tus-

senstand nog op de twaalfde

plaats stond. De lekkere lunch

in de buitenlucht zal zeker

bijgedragen hebben tot deze

eindspurt, waardoor zij de

overwinningsbeker vol trots

r huis ichtei

:indo net

men. Medeorganisator Wim
Veldhuizen en zijn vrouw kre-

gen als dank een mooie fles

whiskyen een prachtig boeket

voor alle moeite. Ook werden

de bridgers, die op de Se, 15e,

22 e. 20e e- ":ie p :h ut ï eindig-

den verrast met flessen wijn.

Volgend jaar vindt de twaalf-

de editie van dit bridgespek-

takel plaatsen dat belooft een

extra feestelijke gebeurtenis

te worden.

Nooit te oud om te sporten!

www.sportinzandvoort.nl
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Autosport

Startschot Paasraces ook begin van jubileumjaar

Als op zaterdag 22 maart om kwart over twee het startsein Lammersende kampioen van

voor de Toerwagen Diesel Cup wordt gegeven, begint voor 2°°6 JanJoris Verheul weer

het Circuit Park Zandvoort een jaar vol bijzonderheden. De

Zandvoortse racepiste bestaat dit jaar 60 jaar. Chief Operating De DunlopSportMaxxClioCup

Office (COO) Erik Weijers liet optekenen dat dit feit zeker niet kan rekenen op een mooi

ongemerkt voorbij zal gaan. deelnemersveld. Pim van Riet,

Robertvan de Bergen Michael

en Sebastiaan Bleekemolen

die het afgelopen seizoen al

meereden, krijgen nu te ma-

ken met de inbreng van de

landmachtdames Sandra van

der Sloot en Sheila Verschuur.

Beide dames waren afgelopen

seizoenen succesvol in deSeat

Cupra Cup en zijn nu overge-

stapt naar de Clio's. Tevens

gaat Ronald Morienvan start

in een Clio. Ook nu weer zal de

equipe Verschuur de meeste

wagens leveren in de klasse

van dit Franse merk

Op zaterdag 22 maart is de

eerste race te zien. Dan zal

om 14.15 uur de Toerwagen

Diesel Cup het spits afbijten.

Op 2de paasdag begint het

Het komende jaar kent twee

bi zonderheden. Allereerst is er

de nieuwe Toerwagen Diesel

Cup waarin de BMW ïaod, de

Alfa 147 JTD, de Volkswagen

GolfTDi en de Seat Ibiza Cupra

in vertegenwoordigd zullen

zijn. Deze klasse beleeft 2- n

standsrace van 110 minuten.

De initiatiefnemers van de

diesel Cup zijn tevreden met

voorde Paasraces.

Zand oortse ijde n te zien

in de Formu e Ford met Jan

Pau an Do , d e in een

geel en blau

dete zien zal

vgc spoten boli-

Zandvoorter

DÜIor Koster

n de sur

r te zien

g BMW
130! cup. Hettea an Dillon

Koster (Certainty, red.) zal ook

vier wagens inzetten bij de

Formido Suzuki Swift Cup.

Met een rijder als Tim van

Gog heeft het Zandvoortse

raceteam een regelrechte ti-

telkandidaat in huis. De ande-

re wagens worden bestuurd

door Niels Langeveld, Marcel

van Leen en de Bentvelder Paul

Flinterman.

Het aantal BMW's dat zal strij-

den in de Samsung BMW 1301

cup is nog onbekend. Volgens

titelkandidaat Bas Schothorst

is BMW druk bezig om ook

nu weer een sterk deelne-

mersveld bij elkaar te krijgen.

Naast Schothorst is zijn team-

genoot Tim Coronel ook nu

weer één van de deelnemers.

Waarschijnlijk zullen ook Jan

e--ügra 1 9.15

uur. Toegangskaarten zijn in

de voorverkoop verkrijgbaar

via de website van Circuit

Park Zandvoort (www.circuit-

zandvoort.nl) of via het Ticket

Ca IC e ''t re {0900-9000 500).

Een weekendduinkaart kost

€ 12, waarbij kinderen tot 12

jaar, onder begeleiding van

een volwassene, gratis toe-

gang hebben. Een weekend-

paddockkaart, met toegang

tot het rennerskwartier, kost

€ y. K nderen te: "2 jas '.o "der

begeleidingvaneen volwasse-

ne, ontvangen vijftig procent

korting op een paddockkaart.

Jeu de boules

Jeu de boules Zandvoort twee keer kampioen

Het eerste tripletten team v.

vorige week kampioen in de '

worden. Het team, bestaande

en Ab Reurts, promoveert nu

dubletten team van de verei

n Jeu de Boules Zandvoort is

'intercompetitie tripletten ge-

lit Gerrie en Dick Kraaijenoord

laar de derde klas. Het eerste

iging is tweede geworden in

de competitie van de regio Noord en Zuid H

bestaande uit Liesbeth en Ab Reurts gaat e

derde klas.

md. Dit teai

r de

Op zaterdag 5 april aanstaande

doet Jeu de Boules Zandvoort

mee aan de Nationale

Sportweek. De actieve vereni-

ging heeft dan in het kader van

de Dag van de Balsport, een

onderdeel van de Nationale

Sportweek, open huis zodat ie-

dereen kennis kan maken met

deze intrigerende sport

Colofon «Zandvoortse
Coinuurr
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De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders- kunnen ia/ü :i od de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde) Sailfish Reclame

Administratiekantoor Sandd

K.Willemse Se Ie kt Vracht

Auto Strijder Take Five

BeachClubTien VanAacken

Bertram & Brood Glaszetters bed rijf

Café Bluys VanDam Invest B.V.

Café Oomstee Vrijehuizenmarkt.nl

CenseenvanLingen Willemse Elektrotechniek

CircusZandvoort Zandvoort Optiek

ClubNautique

CNG Groep Paasactie:

Danzee Bloemsierkunst

Dorsman Assurantiën Jef&HenkBluijs

Gemeente Zandvoort Boudoir bySara

Greeven, Makelaardij o.g. Bruna

IJzerhandel Zantvoort De Lamst rael

Netexpo Internet BV Etos

NH Hotel Zandvoort La Bonbonnière

NVM Makelaars Zandvoort Rosarito

PvanKleeff Shanna's Shoe Repair

Pluspunt SiLeatherwear

Printing People

V
Slinger Optiek

J



Trompstraat 15/6

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken

en genieten van het fantastisch e uitzicht op boulevard, strand

en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008

volledig gerenoveerde 2-kam er appartement (v.h. 3 kamers)

op de 3
e
verdieping van complex "Tromp-Borgh" is alles

nagenoeg nieuw!

Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex

• Berging op de begane grond

• Boodschappenlift

Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: €245.000,

Wilhelminaweg 42
In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort

ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige

tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen

zijstraat van de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin,

royale woonkamer met woonkeuken, 3 slaapkamers

en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke

familiewan ing.

• Inpandige berging

• Op loopafstand van alle voorzieningen

Woonoppervlakte ta. 140m
2

, perceeloppervlak 204m
2

Sara Roosstraat 52
Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een

speels opgezet complex in Park Duinwijck - hel laatste

grote nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer

heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter

hoogte en een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken

en een aangenaam terras van ca. 10m dat uitkijkt op de

binnenv ijver. Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de

parkeerkelder.

Op loopafstand van het station, centrum en strand

Kinderrijke omgeving

Woonoppervlakte ca. 115m
2

Passage 3/21

Zeer ruim en goed onderhouden appartement fca. 1 15 m2
) op

de 5
e
verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand

en zee. Een woonkamer van bijna 50 m2
, 2 slaapkamers,

separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen

garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt

over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het

historische station van Zandvoort.

Geheel v.v. dubbele beglazing

Berging in de onderbouw

Woonoppervlakte ca. 115 m2
(excl. balkons).

Vraagprijs: €289.000,-
&>

Oranjestraat 12/7

Midden in het centrum van Zandvoort staat dit kleinschalige

appartementcomplex (bouwjaar 2007) met inpandige

parkeergarage, liften bergingen. Het 2 kamer appartement op

de bovenste verdieping isfraai afgewerkt met hoogwaardige

materialen en geven de woning een luxe uitstraling.

Absoluut een aanrader!

Woonkamer en slaapkamer beschikken over een

eikenhouten vloer met een wh ite wash toplaagje

Geheel v.v. van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Woonoppervlakte ca. 78 m' (excl. terras)

Vraagprijs: € 365.000,-- hiel. parkeerplaats

Dr. J.G. Mezgerstraat 43
Modern hoekappartement, gelegen op de 1

e
verdieping met

lichte woonkamer, 3 slaapkamers, moderne open keuken en

luxe badkamer. Het complex beschikt over een lift.

Lift aanwezig

Wit gestuukte muren en plafonds

Berging in de onderbouw

Eventueel garage onder in het gebouw te koop

Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 235.000,- appartement

€ 27.500,- garage
&
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Burgerlijke stand

15 MAART - 21 MAART 2008

Geboren:
Gino Rob Antonio, zoon van: \

Wilhelmus Charles en: Slierinj

5idney. zoon van: Koper, Peter

in den Berg, Cornel

s, Ivanetti Luzia.

Ondertrouwd:
deJong.Jacobus Frai

Trijntje Louisa.

de Jong, Kolf en: van der Drift, El

Bruijnzeel, Richard en: Beker, Ka

n: Koelemeijer. Melani

Overleden:

Loos, Thomas Jan, oud 69 jaar.

Wijnbeek geb. van der Molen, Marie.oud 85 ja;

Antonides, Bij men Alberts.oud gijaar.

Beekhuizen, Geurt.oud 82 jaar.

Hartz geb. Juch, Nelly,oud 98 jaar.

Pas, Hugo Martin August, oud 86 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 30 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur: ds. H.AppersuitCastricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur: mevrouw T. Boddaert

RK Parochie Antonius 81 Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur: pastor C. van Polvllet

BEACHAC LUBTIEN
Weer ofgeen weer

altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nt

Bibliotheek Zandvoort

Open ngstijden

ma 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

WO 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vn 10.00 uur - 18.00 uur

ia: 10.00 uur - 14.00 uur

Prins 8 34, Tel (o^3) S7i4i3i

Waterstanden*-n^^^M Politiek

Club Nautique
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

AP *LL TER WATER water WATER WATER

Do 27 02.14 06.36 14.35 18.49

Vn 28 02.44 07.06 15.04 19.19

Za 29 03.36 07.34 16.06 19.54

Zo 30 05.15 09.25 17.45 22.10

Ma 31 06.05 11.36 OS. 55 23.54

Di 1 07.26 13.05 20.25

Wo 2 01 34 08.44 14.05 22.06

Do 3 02 29 10.16 14.50 23.11

muls in JuAgnrl Vila

mee pa vx 'i'i'ï kei inJemig
. i.i umi

Nel

Colofon 'c&KJg™
*™

Boesen kool Krai

Castrlcummerv
1901RW

06 -460 460 26

www.zandvoorisecourant.nl

Trouwen op zondag

als proef mogelijk

Met ingang van 15 april 2008 wordt bij wijze van

proef tot en met 31 december van dit jaar trouwen

of registreren van partnerschap ook mogelijk op

zondag. Zowel op het raadhuis als op een locatie.

Gekozen is om de ie zondag van de maand hiervoor

Voor de tijden wordt aangesloten bij de tijden die

reeds van toepassing zijn voor de zaterdagen en wel

om 10.00 uuren om n.00 uur op het raadhuis en op

een trouwlocatie om 14.00 uur.15.oo uur em 5.30 uur.

Na afloop van de proef zal de regel 'g geevalueeiG

worden. De behandeling in de commissie Planning

& Control van vorige week woensdag was snel klaar

en het stuk wordt als hamerstuk op de agenda van

de komende raadsvergadering gezet.

In verband met veiligheidsaspecten van het gebouw
zullen bij het trouwen of registreren partnerschap

op het raadhuis op zaterdag en zondag twee bodes

aanwezig zijn. Tot nu toe was dit voor de zaterdag

niet expliciet bepaald en werd volstaan met één

bode. Om te voorkomen dat de bodes onevenredig

veel uren gaan maken zullen de bodes bij toerbeurt

ingezet worden. Trouwen of -egis:ieien van partner-

schap op een locatie wordt gedaan door alleen de

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs),

dus zonder bode. Vooralsnog zal dit zo blijven.

De tarieven voor het trouwen of registreren van

partnerschap van maandag tot en met vrijdag op

het raadhuis en op een locatie blijven ongewi zigd

Omdat op zaterdag op het Raadhuis een extra bode

(een zgn. pseudobode) zal worden ingezet wordt

voorgesteld het tarief, als bedoeld in artikel 3.1.2, te

verhogen met € 70 (was € 687 wordt € 757). Het

tarief voor trouwen of registreren van partner-

schap opzaterdagop een locatie b jn O'-gevv zigo.

Voorgesteld wordt om het tarief voor trouwen of

registreren van partnerschap op zondag op het raad-

huis vastte stellen op€ 1.042 en op een locatie op

€ i.ioo. Het relatief grote verschil tussen het tarief

voor trouwen of registrere

het raadhuis op zaterdag ei

veroorzaakt door de hogei

de babs en de bodes op z>

de VVD wordt er in de niet

mogelijkheid van gratis tre

mogelijkheid bestaat al la

reglement Burgerlijke Stand en dat is slechts een

onderdeel van de verordening. De mogelijkheid tot

gratis trouwen is op de maandagochtend om 09.00

uuren 09.30 uur

1 van partne schap op

dat anzonc ag wordt

onele 1 sten van
- d p. t- .Opve zoek van

rordeni g ook de

uwer opgenc men. Die

ger naar staat in het

Zaterdag 29 maart:

Dance behindthe BeachJ

THECENERATIONMIX
De Krocht- Gratis entree!

2010

In het gehele Louis Davids

gen geprojecteerd waarvan er

120 worden ontwikkeld door

het hoofdstedelijke HvdN. De

gemeente ziet de aanklesr g

van het plan als de nieuwe

'huiskamer' van Zandvoort

naar een ontwerp van land-

schapsarchitect DeltaVorm uit

Utrecht. De hoofd ontwik kei ,3 ;r.

AM, was één van de drie ont-

wikkelaars die hebben ingete-

kend op het project, waarbij de

belangrijkste opdracht was de

dorpse sfeer te handhaven. In

de provincie Noord Holland is

AM betrokken geweest bij een

groot aantal projecten voor

gebiedsontwikkeling in onder

andere Uburg (Amsterdam),

Floriande (Haarlemmermeer),

het Centrum van Amsterdam-

Noord, Park Brederode

(Bloemendaal) en de Stations-

locatie in Hilversum. Het geheel

zal gebouwd worden door het

Tilburgse bouwbedrijf Pellikaan,

dat in het verleden in Zandvoort

de voormalige sporthal aan de

A.J. van der Moolenst raat heeft

neergezet. Verwacht wordt dat

het eerste gedeelte. bes:aande

uit de parkeergarage, de brede

school en 50 appartementen,

in 2010 opgeleverd kan worden.

Na goedkeuring van de plan-

nen zal in het najaar begon-

nen worden met het bouwrijp

maken, zodat in maart 2009 de

bouwvan start kan gaan

Gelukkig

Wethouder Wilfred Tates toon-

de zich een gelukkig bestuur-

der. Hij roemde de inzet van de

medewerkers en de positieve

instelling van de politiek voor

wie het geheel donde'dag :i|-

dens de extra raadsvergade-

ring 'slechts' een hamerstuk

was. Overigens zijn in het ge-

hele project nog niet de plan-

nen van Albert Heijn en het

postkantoor opgenomen. Daar

wordt momenteel nogoveron-

derhandeld.

Buitenschoolse opvangDe Boomhut

plU SpUm VaSte
'
fl

e

" bele en -kanfecpvang

voor kinderen van groep I c/m 8

*- ' ,laW
^r
_^^*J Openingstijden van 07.30 -

I 8.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

of telefonisch via Monique van Scraaten of Sandra BarCling: 023-5740333

^^^^^^^^—^^^^^^^^— Zandvoortse Courant ni

Eerstelijns gezondheidscentrum

in Nieuw Noord?

Vorige week donderdag heeft een zevental ondernemers in de

eerste lijn gezondheidszorg een plan gepresenteerd voor een

multifunctioneel gebouw in het winkelcentrum Nieuw Noord.

Samen willen zij komen tot een betere zorg in de wijk. Helaas

waren niet meer dan 25 van de ioo uitgenodigde buurtbewo-

27 MAART 2008

zig bij de presentath deplai

Op dit moment zit er een aan-

::h ec-istel jns z sciplmes in het

winkelcentrum Nieuw Noord.

Een apotheek, een tandarts

en een fyslotherapeutische

praktijk hebben de handen

men met een sportfaciliteit

en Nieuw Unicum komen tot

een sieed aanbod in de eerste-

lijns gezondheidszorg. Ook is

de gemeente geïnteresseerd

in een gedeelte van het ge-

bouw voor de vestiging van

een bureau Jeugd & Gezin en

zou een t' Li iszo 'gaan bieder er

een vestiging willen hebben.

klein c-jlit v:'--;d: ilse

kapperofeen bloemenzaak.

De bedoeling is te komen tot

een aanbod in allerlei facet-

ten van de zorg waardoor de

Zandvoortse ingezetenen in

eerste instantie in hun eigen

woonplaats terecht kunnen.

"Het zou zelfs zo kunnen zijn

dat er ook specialistische hulp

geboden zou kunnen wor-

den, waardoor bijvoorbeeld

röntgenfoto's in Zandvoort

Wl

sartsenpost", zegt woord-

irderen projectbegeleider

-n Bakx.

ïie
-

.; drh-Voorlopig is

nitief. "We willen in eerste in-

stantie samen met de omwo-
nenden en de gemeente tot

en vergelijk komen. Vervolgens

willen we een globale schets

op papier zetten om iedereen

te kunnen laten zien wat we
van plan zijn. Daarna gaan we
het financiële gedeelte ver-

zorgen. We hebben dus nog

niets te maken met een pro-

jectontwikkelaar, laat staan

dat we al weten hoe het eruit

zal komen te zien", aldus Bakx.

De gemeente is uitermate ge-

ïnteresseerd in het project en

heeft een ambtenaar en een

it ed :? 1 1 do Li --.-v k li
"

c: i g s sec is list

op het project gezet die hulp

kunnen bieden. Hiermee ge-

ven zij blijk van de importantie

die zij dit project toekennen.

Bewoners en eigenaren van de

noordelijke en oostelijke be-

bouwing van winkelcentrum

Nieuw Noord, het gedeelte dat

de planmakers zouden willen

gebruiken, staan niet allemaal

te trappelen om hun bezit op

te geven. "Na 30jaar heel hard

werken hebben mijn vrouwen
ik eindelijk iets voor onszelf en

dan zouden we het nu op moe-

ten geven? Voorlopig denken

wij daar nog niet aan", aldus

een verontrustte bewoner van

één van de eenheden boven de

huidige winkels. Ook bewoners

van de Pasteurstraat waren

aanwezig die een hoog gebouw

voor hun deur vrezen Bakx kon

dat echter weerspreken.

Als de plannen doorgaan, zal

er rond 2010 een multifuncti-

oneel gebouw in Nieuw Noord

zijn waar alle Zandvoorters

voor eerstelijns behandelin-

gen terecht kunnen.

Column

Mussen

Ze zijn er elke dag. Onze mu
sen. Tjilpend rekken ze zk

uit. Elke morgen verschijnt

ze om een uur of zes. Dat denk

ik tenminste want als ik rond

half negende gord ij re

tre k.zijn zeer al. Ze zitten half

verscholen in de grote bar

boestruik. Ruzie makend o

het beste plekje. Mussen zijn

gekke vogels. Jodelend han-

gen ze aan het pindanetje. Ik

moet het zelfs om de paarda-

mezien leeg. "Die pinda's zijn

voor de koolmezen. Engerds",

roep ik bestraffend. Ze trekken

zich er niks van aan. Proberen

toch de pinda's, balancerend

als trapezeartiesten, uit het

netje te pikken. Gék zijn ze

er op. Ook op de kruimels uit

de koektrommel of de restjes

brood die echtgenoot dage-

lijks op het straatje achter ons

huis gooit.

Verschrikt stuiven ze opzij als

één van de kauwen de korst-

jes wegpikt. Die strijken re-

gelmatig in de tuin neer. Het

zijn onbehouwen boeven. Ik

mag ze niet (om met Toon

Hermans te spreken). Ze pik-

ken alles kapot. Hangen aan

de pindasliertjes of trekken

met hun sterke snavel en po-

tjes het touw kapot. Als ver-

jaardagcadeau gaf kleinzoon

een gigantisch waterpistool

aan zijn opa. "Kun je ze weg-

spuiten", grinnikte hij. Dat

lukte, voor eventjes maar. Ze

komen echter razend snel te-

rug. Want onze tuin is een lui-

lekkerland. "Ik wil alleen nog

maar kleine vogels en niet die

grote engerds", mopperde ik

boos toen de zoveelste kauw

mijn hele zaadvoorraad op-

pikte. Maar gelukkig zijn er

overheersen en ik probeer nu

met een voedselkorf de grote

jongens te weren. Wat aardig

lukt want wat is er mooier

dan een tjilpende mus. Of

het onbeholpen gekrijs van

een jonkie. Schreeuwend om
voedsel. Bekje wijd open. Met

fladderende vleugeltjes. De

tuin is een rommeltje. Ik laat

het maar zo. Vogels? Ik wil ze

nooit meer kwijt.

Xie,i6e vrugman

V J
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Fairy Golf B.V. -T*U

Fairy Golf B.V. zoekt per direct V'

Kennemer Golf Club te Zandvoort

Personeel m/v voor de bediening

full-time of part-time.

Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of

Mevr. H.van Houlen 023-5713189

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zunduoatt.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywilleir>5e@planet.nl

Week 13 • 2008

14.00-17.00 uur

29 Dance behind the Beach:

Maandelijks dansfestijn

in De Krocht, aanvang 20.

c

30 ie Runner'; World Zandvoort

Circuit Run 2008

Circuit, strand, centrum

30 NewWave muziekschool:

Uitvoering in Nieuw Unicum.

Aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen

die in een gezellig team willen werken.

FuU time ofpart time

Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden

een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M.Ho telefoon 023-5719067

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

vanaf € 6,-p/mnd

* start korting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Nieuw asfalt Van Lennepweg
De Van Lennepweg, tussen de

tonde en de spoorwegovergai

is vanaf maandag 31 maart t

donderdag 3 april afgesloten

alle doorgaand verkeer. Er w rdt

de Burg. Engelbertstraat. Fietsers

kunnen via de Burg. Beeckmanstraat

in Oud Noord omrijden. De bus

volgt een andere route. Op de

website www.connexxion.nl kunt

ï :-sfaltljag, bel ij ni ng en u de; • inden. Noord 1

een oversteekplaats aangebracht. Center Parcs zijn bere kbaai

Tijdens de werkzaamheden wordt Van Alphenstraat, terwijl de

een omleidingroute aangegeven, graafplaats bereikbaar blijft vi,

Deze loopt via de Hogeweg en Sophiaweg.

IV
r Familierestaurant in een

Nieuwe Jas!!! IV

Wu stellen ons dan ook Graag
EVEN AAN U VOOR...

VOORHEEN WAS DE VIER GEBODEN BEKEND ALS
'T FAMIL1ERESTAURANT, EEN RESTAURANT DAT AL

SINDS BEGIN 1 967 WORDT GELEID DOOR ÉÉN FAMILIE.

NU 40 JAAR LATER, EN TE HEBBEN GENOTEN VAN
GEZELLIGE EN SUCCESVOLLE JAREN, VONDEN WIJ
DAT HET TIJD WERD VOOR WAT VERNIEUWING.
VANDAAR DAT 'T FAMILIERESTAURANT IN EEN

NIEUW JASJE WORDT GESTOKEN EN WIJ

Grand Café Restaurant de vier Geboden
AAN U PRESENTEREN 1.!

De VIER GEBODEN GEEFT U DE MOGELIJKHEID LEKKER
te lunchen, gezellig een drankje te drinken,
heerlijk te dineren en te genieten van tapas

aan onze bar. het nieuwe interieur
in combinatie met dezelfde gezellige sfeer en
het smaakvolle eten zullen ervoor zorgen

datDE vier Geboden, net als Tfamilierestaurant,
bij u in de smaak zal vallen 1.!!

Onze verbouwing vindt plaats vanaf maandag
31 maart tot en met vrijdag 4 april.

Vanaf 5 april bent U dan ook weer van Harte Welkom!
Graag tot Ziens,

r_^_i_^_9 Luciënne, Peter en Bas

I °,w" !IV Kerkstraat 27 2042 JD
TEL: 023-5712537

ZANDVOORT

Verkeerde inleiding

Boven hetartlkel overdefilmp annenvanThysOckers :n,in de krant vanvorlgew eek,

stond helaas een verkeerde in cd ra Vcoi'gsi-itiïicïj erde nisdevolledige.corr

versie van het artikel na te Ie enop onze website w\ ndvoortseco urant.n ,

Zandvoort trots op

Kika Artiestengala 2008

Kinderen kankeivrij.dat is waar het artiestengala van afgelo-

pen vrijdag om draaide. Al het geld wat via de kaartjes, maar

ook via de aankoop van knuffelbeten, een make-up door

professionele visagisten en een speciaal voor KiKa gemaakte

single binnen kwam, gaat rechtstreeks naar KiKa. Dit mooie

initiatief kwam van de ZFM DJ Roy van Buuringen. Het feest

vond plaats in Beach Factory van Center Parcs.

doorStephanle Vork

"Ik ben trots on

begon burgerr

Meijer tijdens de opening

van het gala, "Zandvoort

is ondernemend en brui-

het Kika Artiestengala voor

staat." De presentatie lag in

handen van Monique van der

Werff en Roy van Buuringen,

de organisator. Roy is pas 18

jaar en is onder andere DJ bij

Z = 'Vi
. entertainer, organisator

en presentator. Ondanks zijn

d i"Lik<e leven vond hij dat er

in Zandvoort iets ge

n totaal waren op deze

dagavond 30 vrijwilliger

jriiestei actief, 1

39 sponst

:erd r

<iKa.

iest ordei

ond met het idet

en tijdje

opa heel erg ziek werd door

kanker, wist Roy dat hij dit

Kika, kinderen kankervrij.Van

Buuringen woont trouwens

zelf in Santpoort Noord, maar

zijn hart ligt in Zandvoort. Hij

rDJ e r kom
wonen. "Zandvoort is een

heel erg leuk dorp, ook om dit

soort evenementen te organi-

seren",aldus Roy Hij heeft wel

vaker dingen georganiseerd,

maar het artiestengala was
zijn allereerste echt grote

evenement en dus eigenlijk

steund d<

Twee mannen van de EHBO
liepen de hele avond rond.de

artiesten, onder andere A-tif

& Suggest, 4Charity, Po Dit ar

Tessa, Alex en VanKessel, wa-

ren allemaal geheel belange-

loos aan het optreden. Van

Buuringen is tevreden: "Ik kijk

zeer positief op de avond te-

rug. We hebben ons doel be-

reikt." Het doel was een gezel-

lige avond, naamsbekendheid

Deeindchequetelt maar liefst

€3544l"Erzijnongeveer350

kaartjes verkocht en 95 KiKa

beren. Dat laatste is trouwens

een record voor Zandvoort",

vertelt Van Buuringen. In

2009 wil hij zeker doorgaan

met het artiestengala. "We
gaan u < <en 'oe Wt verdüi

sen kunnen bereiken. We wil-

len wat dingen anders gaan

as 1

" pakken. Misschien moe-
ten we volgend jaar wel naar

buiten." De organisator heeft

leuke :actie

gekregen achteraf. Zelf vond

hij A-tif & Suggest, die alle

dames aan het dansen kre-

gen, het hoogtepunt van de

avond. Ook vond hij VanKessel

als slotact een succes.

Met OOG en OOR
gf^p'DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. ni (of bei S732752)

Zingen voor War Child

het motto van kamerkoor

I Cantatori Allegri voor het

zondagmiddagconcert op 30

maart in het Zand voortse ge-

bouw De Krocht. Het concert

staat voor een groot deel in

het teken van de a capella

koormuziek. Een keur aan

componisten komt voorbij

Nederlandse meerstemmige

werken worden ten gehore

gebracht. De solisten tijdens

dit concert zijn Raymondevan

den Broek, Marga Oostindie

en Jan Peter Versteege. Aan

en verder worden drie stuk-

ken op gitaar begeleid door

muzikaal leider Versteege. I

Cantatori Allegri bestemt al-

tijd een deel van de opbrengst

inbare :erten

aan een goed doel. Dit keer

gaat € 2,50 per kaartje naar

War Child: een organisatie

die probeert kinds

igebieden te helpen 1

/erking van hun tr

ma's. Het motto is tevens het

slotnummervan het concert,

dat begint om 14.30 uur. De

toegangsprijs is€io. Kaarten

zijn eventueel ook nog bij De

Krocht verkrijgbaar.

WAR
kt/lol

Knippen voor War Child

Op woensdag 2 april organi-

seert Hizi Hair een landelijke

knipactie.Opdezespecialedag

gaat de totale knipopbrengst

van 51 Hizl Hair-vestigingen

ook naarWarChild. Hizi Hair

is partner van War Child en

gelooft dat investeren in jon-

vreedzame toekomst. Want
naast aandacht voor haar

klanten heeft Hizi Hair "aan-

ichtv eld c

heen" en streeft ernaar om zo-

veel mogelijk consumenten te

betrekken bij het werk van War

Child. Ook de Zandvoortse Hizi

Hair-vestiging inde Halieiiraat

39 doet mee en doneert hun to-

tale opbrengst aan War Child.

Dus ben je aan een knipbeurt

toe? Ca dan op woensdag
2 april langs! Afspraak is niet

Scoutingdag^
Net zoals de andere honderden

Scoutinggroepen in Nederland

heeft Scouting Stella Maris /

St. Wilibrordus op 29 maart

zijn deuren wagenwijd open.

Op deze dag kan iedereen ken-

nismaken met de scouting

en wordt verteld voor wie en

vanaf welke leeftijd Je mee
mag doen. Een van de belang-

rijkste kenmerken van scouting

is om de medemens te helpen.

Daarom is ervoor gekozen om
de opbrengsten van de open

dag dit keer naar het weeshuis

in Oeganda, KiBaHome (lees

artikel op pagina 15) toegaan.

Verder is erop de open dag een

mini speelgoedbeurs en een

magazijnverkoop van nostal-

)utingartikelen. Ook

3 (Nieuw Noord) op 5 april

van 13.00 uur tot 17.00 uur

een gezellige dag georgani-

seerd. Kom kijken en vooral

meedoen want jeu de boules

is een sport die bij zowel jong

als oud past en die je bij jou

in de buurt kunt beoefenen.

Iedereen is dus van harte

welkom.

WMO krant

Even ter verduidelijking v

degene die er niets meen
snappen. Misschien hebt

u de WMO-krant niet één

maar twee keer ontvangen.

mee winnen maaru behoort

dan tot de gelukkigen v

de bezorging wel is goed ge-

'ordt v

lekker kopje koffie klaar. Om
de opbrengst nog hoger te

activiteiten, één euro gevraagd.

Iedereen is van 10.00 tot 14.00

uur welkom in het clubhuis op

de Heimansstraat 27 (naast

Manage Rückert).

Nationale sportweek

Tijdens de 5e Nationale

Sportweek, van vrijdag 28 maart

tot en met zaterdag 5 april,

staat heel Nederland in het

teken van sport. Jeu de Boules

Zandvoort doet ook mee met

de sportweek en heeft op het

terrein aan de Thomsonstraat

:. NOI

verspreid zijn in Zandvoort.

Echter, er is gebleken dat

niet elke inwoner deze krant

heeft ontvangen. Daarom
heeft het college ingestemd

om opnieuw de WMO-krant

te laten verspreiden. De extra

kosten zijn ongeveer €4.501

dusweeszuinigopdezedur

krant. Gooi hem niet meteen

bij het oud papier.

Nationale

tuinontwerpdag

Op vrijdag 18 april 2.

ganiseert de Nedei

Vereniging voor Tl

Landsi chitectuu

: Tuinweer de Natie

ontwerpdag. Tijdens

Nationale Tuinontwerpdag

geven tuinarchitecten advies

en beantwoorden zij vragen

chting (het ont-

jw tuin. Tijdens

il tulnarchltect

erp) van

- dag z

cie Nijst

Bibliotheek

Duinrand een spreekuurhou-

den. De tuinarchitect wordt

bijgestaan door studenten

van de Hogeschool voor

Tuin en Landschap Van Hall

Larenstein. Om het advies-

gesprek goed voorbereid in

te gaan, wordt de bezoekeis

:en plattegrond v

W0



NG INRICHT]

38jaar vakmanschap!

Zandvoortse Courant 27 MAART 2008

vervolg raadsvergadering van voorpagina

Zaterdag 29 maart:

Dance behindthe Beach

THECENERATIONMIX
De Krocht- Gratis entree!

DR J.G. Mezg erstraat 24, Zandvoort
OpdehoekvandeDr.J.G.Mezgerstraat en de boulevard slaat deze vrijstaande karakteristieke 20-er

jaren woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers,

keuken met "eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer drintn\-l m;i:eki'i:e-' d -: -et ver:itn:.

Indeling:

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het

terras op het westen. Keuken alwaar, opste ling i .<. ketel, p'wi si; kelder en toegang naar de

eetkamer en deur naarde patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

• E ekii<;'ie rolluiken

Elektdschezonneschermen 2006

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 295 m2

Vraagprijs € 549.000, -

Café Oomstee

Gezellig

borrelen!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

Van der Valk c .

^^ m owartNotarissen
Kostverloren straat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Verantwoordelijk wethou-

der Wilfred Tates heeft re-

gelmatig de toezegging aan

de raad gedaan om duide-

lijkheid te verschaffen maar
liet dat grotendeels achter-

CDA-fractie van 29 januari

jongstleden geeft de wet-

houder aan dat er nog geen

In de begroting van 2006
stond al opgenomen dat

de gemeente de exploitatie

zelf ter hand zou nemen
en de opzegging van het

huurcontract is in de be-

grotingenvan 2007 en 2008

bevestigd. Frequent is er in

de tussentijd door menig
raadslid gevraagd naar de

stand van zaken rondom
het parkeerterrein.

"Wethouder Tates te laten

overleggen met de betrok-

ken exploitant om de huur-

termijn met maximaal twee

jaar te verlengen. Tevens

afspraken te maken over

de huurprijs, camperplaat-

sen, het ing. Friedhoffplein

en over bedrijven met ar-

rangementen", staat er let-

terlijk in het collegebesluit

over parkeerterrein Zuid

van week 10 dat een week
later bekrachtigd werd (dit

besluit is te vinden op de

gemeentelijke website).

Hieruit volgt dat het col-

lege al langer wist van het

mogelijk verlengen van het

contract. Zij heeft dus de

raad niet van tevoren inge-

licht over het voorhanden

zijnde besluit. De raad wist

officieel niet eerder dan uit

de besluitenlijst van de on-

derhandelingen en is niet

van tevoren geïnformeerd.

De meeste fracties waren dan

ook behoorlijk op de tenen

getrapt en wensten uitleg

van de wethouder Deze gaf

in eerste instantie aan dat de

vragen, en dus de interpel-

latie, van het CDA dermate

snel na het collegebesluit

waren binnengekomen dat

hij geen tijd heeft gehad om
de raad te informeren. Ook
was hij van mening dat de

€100.000 gemiste inkomsten

per jaar met een korreltje zout

dienden te worden genomen.

Volgens Tates waren de am b-

tenaren daar, door niet juiste

berekeningen, debet aan en

was het gemiste bedrag niet

groter dan circa € 23.000 op

Hierna vroeg De Roode een

s::horsing aan. Na tien minu-

ten kwam hij terug met een

motie van afkeuring die mede
door GBZ was ondertekend.

Het college vatte de motie

trouwen en wilde eveneens

schorsen. Na ruim tien minu-

ten werd de vergadering weer

voortgezet met een diep 'mea

culpa' van Tates. Hij beloofde

om het onderwerp in de com-

missie te willen bespreken op

voorstel van de meeste frac-

ties. Bovendien zal het college

injuni met een andervoorstel

partijen, en de indiener van de

motie, akkoord. De motie werd

teruggetrokken en dus niet in

stemming gebracht

WVG
Het college wenst een aan-

tal percelen in het Midden-

boulevardgebied aan te

de Wet Voorkeursrecht
Gemeente (WVG) van toe-

. Da;

orde! de WVG t 'ordei be-

krachtigd. DeWVG is bedoeld

om speculatie in bepaalde

gebieden, die een nieuw
bestemmingspan moe-
ter k 'ij gen, tegen te gaan.

Hierdoor kan de gemeente
de regie over deze gebiede

in eigen handen houden.

Op dit moment is er echter

geen zorake van een bestem-

mingsplan Middenboulevard

omdat Gedeputeerde Staten

het plan naar de prullenbak

hebben verwezen. Er zou dus

mingsplan van kracht moe-
ten zijn om de WVG weer van

toepassing te kunnen laten

zijn. Het CDA bracht deze

stelling ;,: agendapunt 5 ter

sprake

Wethouder Marten Bierman

was het hier niet mee eens.

Volgens hem is het irogeliik

om via bepaalde artikelen in

deze wet wel degelijk een

voorkeursrecht voor de ge-

meente in te stellen en wil

hij de aangetrokken panden

de gemeente bevriende

relatie." Volgens Cees van

Deursen (GroenLinks) zorgt

dit voor oneigenlijke druk

op de bewoners. Ook Jerry

Kramer (VVD) sprak zijn "on-

zekerheid" uit over een van

de bedoelde artikelen in de

wet, Nico Starnmis (PvdA)

en Willem Paap (SP) waren
voor het bekrachtigen van de

WVG. Bierman zei dat door

het aannemen van het col-

legevoorstel de raad "zowel

geschiedenis als jurispru-

dent e kan se vijven "Vo geos

hem steunen bijvoorbeeld

de deskundigen van de WE
van Bouwes Palace hem. Bij

stemming bleken de hele

CDA-fractie. Van Deursen en

Eg Poster (OPZ) tegen te zijn

en werd de WVG bevestigd.

Dreamin' of a white... Easter

Wat ons met Kerst onthouden

werd, kregen we met Pasen

alsnog. Eerste paasdag, twee

dagen na het begin van de

lente (!), was Zandvoort be-

dekt onder een mooie witte

laag Slechts voor even, want

de snel stijgende tempera-

tuur zorgde ervoor dat het

'verdween als sneeuw voor

ji .

/'' -/
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Versteege's IJzerhandel

Na de starters van de afgelopen weken nu een 'oude rot in het

vak'. In de Pakveldstraat 19 is al sinds 1901 een ijzerhandel ge-

vestigd, maar grootvader Versteege startte daar al in 1893 een

smederij. Een stevig aandenken aan die tijd is nog steeds ach-

ter in de zaak te vinden, namelijk de originele molensteen.

Versteege, al 41 jaar in het

vak: "Vroeger werden hier de

bjdkcetsjes gebracht, waar
dan een ijzeren band om werd

gelegd." Een andere anekdote

betreft de bijnaam van de

winkel. "Vader Piet Versteege

'•e' stelde als bijverdienste ook

klompen, waarvan de lederen

band (lip) was gebroken. Er

werd in de volksmond algauw

gezegdi'ga maareen liphalen'

en dat werd uiteindelijk als bij-

naam De Lip gebruikt."

Na de oorlog werd het een

echte 'Winkel van Sinkel'

waar naast de ijzerhandel

ook potten en pannen wer-

den verkocht. Overgrootvader

Kerkman was ook een belang-

heeft hij destijds nog het pand

gekocht, waarin thans Café

Neuf is gevestigd.

Als men tegenwoordig de win-

kel bezoekt, stapt men devroe-

gere huiskamer binnen en de

ruimte, waarin alle verf staat

kamer. De keuken is zelfs nog

geheel authentiek met een

origineel granieten aanrecht.

Er gaat met recht een wereld

open als de klant iets verder

loopt. Wat een gigantische

opslagruimtes zijn er achterin

te vinden! Dat is dan ook de

reden, dat Versteege veel meer

kan bieden dan in eerste in-

stantie het geval lijkt. Allerlei

soorten tui nart ikelen, tot krui-

wagensaan toe, afvoer; u. ze-,

TI-buizen van 4tot 58watt,een

elektrische afdeling, slangen

loopstukken! Samen met me-

dewerker Peter Schrader (Lip

2),die al vee rtienjaarin dienst

is, kan Versteege echter alles

blindelings vinden, wat mij

een hele klus lijkt als je al die

diverse kasten en laaties ziet

Voor alle soorten koper- en

ijzerbeslag, bouwmaterialen,

maar ook gereedschap en

Camping Gaz, is een plek ge-

Heel overzichtelijkechter is de

verfafdeling. Naast de 'ready
1

verven van onder andere

Flexa, Ceta Bever, Sikkens en

Wijzonol, biedt de computer-

gestuurde verfmachine enor-

eigen kleur te creëren. Mocht

er thuis een ongerechtigheid

te vinden zijn, dan zijn de vele

HG vloeistoffen eveneens

een prima hulpmiddel. Naast

de beide Peters is Liesbeth

Versteege, die vast in het Huis

in de Duinen werkt, ook in de

winkel actief. Zij neemt, behal-

ve de administratie, ook al het

graveerwerk (van naamplaten)

Een 1 aprilgrap zit er dit jaar

helaas niet in aangezien de

zaak dan gesloten is idinsd i-p

is namelijk de vaste sluitings-

dag), maar het opvallende en

bijzondere contact met alle

klanten blijft de overige tijd

overeind staan. Van maandag
tot en met vrijdag (dinsdag

dus uitgesloten) isVersteege's

IJzerhandel geopend van 08.30

uur tot 12.30 uur en van 13.30

uur tot 18.00 uur. Op zaterdag

is er geen lunchpauze en kunt

u tot 17.00 uur terecht in de

Pakveldstraat 19. Tel. 5717393,

E-mail: ijzerhandeldelip@het-
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DYNAMICS HEEFT WAT TE VIEREN!!
HM GAAN VERHUIZEN EN BESTAAN 10 JAAR.

OP1 APRIL<
(NEE, GEEN GRAP!)

OPENEN WIJ ONZE DEUFi AAN DE
THORBECKESTHAAT NR. 15

2042 GL ZANDVOORT
TEL: 023-5732815.

ASTRID, MAGDA.SORAYA, LINDSEY,
HETEN U VAN HARTE WELKOM!

Strandpaviljoen

Thalassa 18

Verse visspecialiteiten

nu ook

Verse kreeft

&
Verse oesters

Die eet je bij Thalassa!

Voor reserveren: 023-5715660

Zondag 30 maart 2008 op Circuitpark Zandvoort

S5?5H* ÈM
ROTARY ZANDVOORT

Start G.P.M. Estafette 1 1 .00 uur voor de hoofdtribune op c

Start 12 kilometer RW Circuitrun, 12.00 uur met ruim 9000 lope

-HollanV
CASINO

TOEGANG GRATIS!

cikker RUNNERS ü. -fNetcxpn

nnriftAfiutmmiii
Dorpsgenoten *»,a„M*

Gerrit Schaap
Deze week een gesprek met een zeer actieve dorpsgenoot,

namelijk Gerrit Schaap. Hoewel hij net jarig is geweest, zie je

zijn leeftijd (75) echt niet aan hem af, laat staan als hij boei-

end vertelt over al zijn activiteiten in de loop der jaren!

Zandvoortse Courant 27 MAART 2008

Gemt is gebaren in de S mede-

straat en hij woont nog

steeds in Zandvoort. N;

dejonge Gerrit in 1948

als jongste bediende

werken bij de NZH
aan de Leidsevaart

in Haarlem. "In die

tijd bestond het m;

terieel nog voor 80

uit trams en voor ai

uit bussen. Na het v

ging ik vier avonden per

week naarde handelsavond-

school,waar ik eerst de MULO-
opleiding volgde en daarna

mijn diploma HBS-A behaalde.

De dienstplicht bestond toen

nog en ik werd twee jaar in

Middelburg gelegerd."

Na zijn diensttijd ging hij te-

rug naarde NZH en slaagde

in de tussentijd ook nog voor

de benodigde boekhouddi-

ploma's. De laatste functie

die Schaap daar uitoefende,

was chef salans.id ministra: e.

waaronder ook de coo'd nat e

van vier districten viel. Hoewel

hij opzijn 54e (na 40 dienstja-

ren!) al mocht stoppen, ging

hij echter nog 1,5 jaar door. "In

1981 bestond de NZH noojaar

GerritScbaop

houdt. "Op dit ogenblik wordt

met veel enthousiasme en

vakmanschap een tram uit

1898 opgeknapt", zegt hij

glunderend.

Het is logisch dat de NZH als

een rode draad door zijn leven

liepen loopt, maar hierbij bleef

het beslist niet. Al op jeugdige

leeftijd stal de padvinderij zijn

hart en nog steeds is hij stich-

tingsvoo rzitter van de Buffalo's.

In 1948 werd in Zandvoort de

e pol t e 1 het I

"Het v

nter -he d dj.

tentoonstelling ingericht. Dit

Is de aanleiding geweest om
in Haarlem te komen tot de

In 1956 hadden wij al drie

ti.; Jiklei

aanhetSpoc

Utrecht, ma;

seum met als eerste tram de

beroemde Boedapester werd

toch ons doel."

Nis, i'stós heeft deze bevlo-

gen man de leiding over het

25 vrijwilligers (12 voormalige

NZH'erseni3'buitenmens

ds col- cct ie, bestaande uit vier

trams en vier bussen, in stand

n')

een verplichte keuze tussen

enerzijds de BB (Bescherming

Bevolking) of anderzijds de re-

irM've politie. Ik koos voor het

laatste en dit werd een heel

bijzondere tijd. Totaal bestond

het korps uit zestig mannen
en vrouwen (bewapend) en in

de weekends hebben wij on-

der andere veel op het circuit

diensten gedraaid." Zijn rang

was commandant en uitein-

delijk inspecteur, maar op zijn

:e:T t gste moest hij erjammer

genoeg uit. "In mei aanstaan-

de willen wij een reünie hou-

den, ik ben al adressen aan het

sparen, maar roep iedereen op

zich bij mij te melden!"

De in 1892 opgerichte Werk-

lieden Vereniging Onderling

Hulpbetoon in Zandvoort, 'om

elkaar bij ongelukken of ziek-

ten te kunnen steunen', vond

in Gerrit Schaap haar zevende

voorzitter. Heel concreet wer-

den mensen geholpen dooron-

der andere het lo-cents fonds

bij overlijden, begraven door

ningbouw,TBC-bestrijding,

consultatiebureau en een

eigen vroedvrouw, maar

ook cultuur kwam aan

bod. Nog onlangs heeft

de Vereniging een dona-

tie gegeven ten behoeve

van het nieuwe gebouw
aan de Poststraat, waar

gehandicapte jongereneen

eigenthuisgaan krijgen. Nog

tijd over? Dan ook nog: com-

missaris bij de EMM (9 jaar),

zitting in het 4 Meicomité

van het Landelijk Overleg

Bejaardenhuizen.

"Zonder de steun en mede-

werking van mijn vrouw Rita

was dit allemaal niet mogelijk

geweest", aldus Schaap, "vol-

gend jaar zijn wij vijftig jaar

getrouwd en hopen dat met

hang, waaronder twee zeer

fraaie kleindochters, te vie-

ren." Gelukkig was er ook tijd

nada, Thailand, China en

jonesië. "Een hobby is uit

e landen wat stenen mee
ten = llg

de tuin opgeslagen." Een bij-

zondere hobby heeft ook Rita

Schaap. Niet alleen maakt zij

prachtige kralenkettingen,

maar zij vervaardigt deze glas-

kralen zelf. Eenenorme keuren

kleuren aan glazen staafjes is

voorhanden en het is fascine-

rend om te zien hoe hieruit

een uni of multicolour kraal

wordt gedraaid.

Het is overduidelijk. In de

Boerlagestraat zitten beide

echtelieden niet achter de

geraniums, maar staan nog

volop in het (sociale) leven.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weers e richt Zandvoort en omgeving

Stijging van temperatuur

Vrij goed nieuws voor diegenen die eindelijk eens een keer

een vleug lente in huis willen de komende tijd. De venijnige

sneeuwbuien zijn inmiddels verdwenen en vanaf nu boekt

de temperatuur elke dag wat winst. Toch was het bijzonder,

zo'n koude en sneeuwrijke Pasen (kerstplaatje) in het land,

hoewel er op Zandvoort -vlak aan het milde zeewater van

7-8 graden- geen langdurig, deftig sneeuwtapijt ontstond.

De hagelwitte stranden zo nu en dan waren curieus natuur-

lijk en zeker met april bijna op de kalender.

Het lijkt erop de laatste ja-

ren (met als schoolvoorbeeld

de 'sneeuwtsunami' begin

maart 2005) dat hoe zachter

de(hoofd)winteruitpakt,des

te feller koning Winter later in

het seizoen terugslaat. Het is

ookwel deels te verklaren en

belangrijkgegeven daarbij is

dat gedurende de hoogwin-

ter zachte westcirculaties nu

eenmaal sterker ontwikkeld

zijn en er dus relatief minder

kans is voor een noordtype

Aanvankelijk (zo rond Pasen)

zagen de prognosekaarten

er zonder meerflorissant uit

met voor rond de maandwis-

seling tem pe rat uuropbouw
tot om en nabij de 20 graden,

maar inmiddels is dit droom-

scenario alweer ten dele te-

Liggedraaid. Weertechnisch

r\ade april

de moeilijkste fasi

jaar en zijn de grilligheden

van de atmosfeer doorgaans

het grootst Zo'n twintig gra-

den in de verwachting kan

dan de volgende dag ineens

zijn 'omgebogen' naar 8 gra-

den bijvoorbeeld.

Weer J

Temperatuur

We hadden een vrij aar-

dige woensdag waarop de

sneeuw- en hagelbuien uit-

doofden en het best lekker

weer was in de noordelijke

Randstad. Ook de donder-

dag lijkt, na een koude nacht,

geen echt slecht weer te

gaan opleveren met een

naar zuid krimpende wind

Er zou weliswaar wat lichte

Krimpende winden voorspel-

len meestal geen goed weer

en ook deze keer lijkt dit feil-

loos te gaan kloppen, want
vrijdag komt er serieuze

regen aan bij een aantrek-

kende zuidwester.

De zaterdag belooft ook nog

een beetje in mineur te zul-

len verlopen en zondag knapt

het weer waarschijnlijk meer

op. Duidelijk merkbaar zal de

opleving van het kwik zijn

nogm nhet

'e week komt de 15 gra-

/ellicht binnen bereik.

schijnlijk blijft het dan

Dn licht wisselvallig.

.-^-- .-- -

35%

45%

9-10 11-12
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25% 35%

80% 45%
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^mnpuzzd
Vele lezers hebben weer meegedaan met de jaarlijkse paaspuzzel. De afgelopen

drie weken stond er telkens een zin verborgen in verschillende advertenties in

deze krant. De drie zinnen bij elkaar vormden de uitslag van de puzzel.

De oplossing van de drie weken is:

'M Week io: Wij leven vrolijk en tevree

Week 11: omdat wij wonen aan de zee

Week 12: klinkt 't Zandvoorts volkslied

r

Ondanks een klein typefoutje in de eerste week (de achtste letter moest een 'V' zijn

in plaats van een 'W'),zijn er een heleboel inzendingen ontvangen, zowel via email

als per brief(kaart). Uit alle goede inzendingen zijn 6 prijswinnaars getrokken:

Hoofdprijs:
LadyTalk shopper met inhoud t.w.v. €150 + een jaar lang gratis lid van LadyTalk

(het leukste vrouwenplatform van Nederland), www.ladytalk.nl.

mevrouw A. Costerus

2e Prijs:

2X bloemenbon van Bloemenhuis Bluijs a €15

J. v.d. Berg

L Koper-Duif

3e prijs:

jx boekenbon van Bruna Balkenende a €10

EM. Elich-van der Valk

N. de Groot

Met de winnaar van de hoofdprijs wordt persoonlijk contact opgenomen,

de overige prijswinnaars krijgen hun prijs thuisgestuurd.

2&N0KORRH-S
Rpnt udpnrpssipf 7ipk?

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAG
en NAP

Max PlancksKiat 44.

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-intemet/ads

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS INV UL60N
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

cnderdevolger.de verwarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. g 1

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Gtote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

InleveringvóórmaandagiLoouurbetekentplaatsingdezelfdeweek.
LAv (bedrijfsnaam

'-1 i". - '!' ri'.ll'!:'. 11 M'' !!

.'i,1';;^:.: iCl'^yjr! baben

Organisatie- en

familieopstellingen

op 6 april 2008.

[nel. lunch.

Aanmelden/info:

Atle Spaan,

tel. 023-5718442

Carageplaats

te toop

in Park Duijnwijk

Vraagprijs:

VanSchaikOmaco
Makelaars

023-5712944

Bent u dep:

Jezus geneest!

Wonderen van God

gebeuren nog steeds.

Ga 25 april naar sheltei

ïksterlaan 1 in Haarlem

Be:v

vensstroom.nl.

r info 5362804.

Gevraagd:

/iewilaf en toe

(op afroep)

ijn apparteme

in Zandvoort

el. 06-21250014

nt

Bijbel:

God zegt: "Ik de

Heer bent het die

jullie geneest!"

(exodus 15:2)

.

Bel de gebeds-

lijn 5363804,

Kom 25 april naar

Playstation buzz spellen

div titels nieuw €25,00

magnetrons va € 40,00

dvd spelers va €15,00

portable dvd spe-

kl.tv's platte beeld-

stofzuigers va € 35,00

speelgoed w.o. Barbie

en Bratz met

kortingen tot 70%
Spaanse gitaren

va €35,00

Route rs voor draadloos

internet va €25,00

heel veel huish. art.

met hoge korting.

Geopend zat io-i8u

Max Planckstr.48,

Zandvoort Noord,

tel 06-10745881.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Zaterdag 29 maart:

Dance behindthe Beach

THECENERATIONMIX
De Krocht- Gratis entréei

9OOOO0G
Zandvoortse Courant 27 MAART 2008

Herboren Knipscheerorgel terug in oude dorpskerk

Na 18 maanden restauratiewerk is het Knipscheerorgel in de

Protestantse kerk met een feestelijke viering weer in gebruik

genomen. Dit gebeurde op 24 maart onder grote belangstel-

lingvan genodigden en belangstellenden.

Tekst enfoto Nel Kerkman

De restauratie van het in

1849 gebouwde monu-
mentale kerkorgel is in de

periode van september

2006 tot en met maart

2008 doorOrgelbouwers

Pels & Van Leeuwen
ierd e ; ten.

bracht in de oorspronke-

lijke staat. De organist en

tevens orgeladviseur Aart

Bergwerff begeleidde de

werkzaamheden.

Officiële overdracht

Voordat het orgel offic

College van Kerkrent meeste;

speelde het koperkwintet va

de Muziekvereniging 'Emergi

kondigde videi

de restauratie, e

zyachtige muzii

toon was gezet ei

ke ingebruiknam

nen. Vele genodigden, waar-

onder burgemeester Meijer

en zijn vrouw, wethouders en

arice-t: belangstellenden kre-

programma voorgeschoteld.

-e:

ikstukken. De

n defeestelij-

kon begin-

/intet en orgel smaak-

meer en men gaf de

cerecht aan het eind

iering een open doek-

Het sluitstuk was tevens

een symbolische knipoog

om het ontwaken van het

weer te geven. Voor deze

middag had

I de do Kla;

Bolt(ig27-i99o}geïmpro

lerde iant e

in Zandvoort gespeeide

Lied 462: 'Ontwaakt gij

die slaapt' ingestudeerd.

Met een improvisatie van

dit lied sloot Bergwerff

de feestelijke herrijze-

nis van het herboren

Knipscheerorgel af.

'Het is voorbij'

Met deze legendarische

rden gaf Minke van der

Na de speeches en ee

matievanToos Bergen

gedicht 'orgelklanken'

nee Swalue bij de ingebruik-

name (1849) van het destijds

geschonken Knipscheerorgel

Ontwaakt, gij die slaapt

Het orgelspel van organist

Aart Bergwerffis in éè" woord

moeiteloos de allermooiste

klankkleuren bij het spelen van

uiteenlopende werken van be-

roemde componisten. Alle re-

gisters werden opengetrokken

het 'Ave Maria' gaf menigeen

kippenvel. Ook de combinatie

i.Sam mTt ha.

debestuursleden. Jan Keizer

en PieterJoustra van Stichting

Restauratie Knipscheerorgel,

kijkt men terug op een suc-

king met Ga-

de Rijksdier

: Concerts,

ist

Mol

Noord Holland, de Gemeente

Zandvoort en met de giften en

donaties van velen is tenslotte

deze geweldige restauratie

mogelijk gemaakt. Dat er nog

vele mooie orgelconcerten in

de toekomst in de oude dorps-

kerk mogen klinken.

Rondje gerenoveerde Cuypers-kerken

Op zaterdag 5 april organiseren drie kerken in de regio een

'Rondje Cuypers'. Deze kerkenpadtocht, per fiets of auto, leidt

langs drie kerken van de hand van de beroemde architecten-

familie Cuypers. Het betreffen de Zandvoortse St.Agathakerk,

de Aerdenhoutse St. Antoniuskerk en de RK Kathedrale Basi-

liek St. Bavo aan de Leidschevaart in Haarlem.

In 1895 begon aan de

Leidschevaart de bouw van

de St Bavokatherdraal, ont-

worpen door Jos Cuypers. -i

had het vak geleerd van zijn

de Sparrenlaan in Aerdenhout

in gebruik genomen. Ook dit

Cuypers dat hij s

zijn ion Pie - Cuypei

:. In ontwierp. Even

1922 werd de hoofdzakelijk Cuypersjr.isdeSt.Agathakerk

houten en als noodkerk ge- in Zandvoort, die in 1928 ge-

bouwde St. Antoniuskerk aan reed kwam. In alle drie de ker-

ken is de afgelopen periode

veel te bewonderen.

Starten vanaf de St. Antonius-

kerk en de St. Bavo kathedraal

kan vanaf 10.00 uur. Vertrek

vanuit Zandvoort kan al van-

af 09.30 uur zodat u op tijd

kunt zijn voor de rondleiding

in de St. Bavo. Deze start stipt

volgt een tweede. Deelname

aan het 'Rondje Cuypers' is

gratis Meer informatie kunt

u krijgen via: www.rkbavo.nl

ofwww.aap-parochies.nl.

'\iituurlijk :s dllcs tijdelijk

wiint tijdelijkheid is natuurlijk

Lentekriebels

Het voorjaar was zichtbaar aanwezig bij de feestelijk ver-

sierde kramen op de lentemarkt van Nieuw Unicum. Buiten

was het guur en koud met af en toe maartse buien. Cel ukkig

is De Brinck overdekt en was het binnen gezellig druk met

bezoekers.

Wat was er veel te doen en

te zien op de markt. Er waren

'e:.-<e eigengemaakte cadeau-

artikelenvan het Winkeltje uit

Zandvoort Nieuw Noord te

koop en verder sierraden, zelf-

gemaakte kaarten en groen-

decoratie tot aan vintage en

brocante. Ook chocoladehuis

Willemsen was present met
overheerlijke paasartikelen.

Er liepen echte kippen op De

als levend bewijs dat zij de lek-

kerste eieren leggen. Want elke

dinsdag en donderdagochtend

verse eieren bij de boerderij

(naast de tennisbaan) te koop.

De kinderen konden van brood

.aker e

ritje

selfs

n de twee

ogelrxpony's-

Iconen

Het Stiltecentrum van Nieuw

Unicum is de plek waar de

mogelijkheid bestaat om je

in alle rust terug te trekken

van het geroezemoes op de

lentemarkt. In deze ruimte

stonden prachtige iconen

tentoongesteld van kunste-

nares Wil de Groot. Een icoon

is een oerbeeld van het geloof

en zijn afbeeldingen met een

ziel Het woord icoon komt van

het Griekse woord eikon wat

'afbeelding' betekent Voor

het schilderen van een icoon

zijn vaste richtlijnen en ook

de kleuren zijn belangrijk. De

Groot werkt met veel liefde

en toewijding aan een icoon

die pas na een paar maanden
en veel monnike^we'k k aar

is. Veelal worden de iconen

maakt. Als zij opnieuw bij

Kunst

Ook het Kunstenaarscc ectief

Nieuw Unicum was op de len-

den onder begeleiding kleuri-

ge mandala's (boe;dh s~ sche

voorstellingvan het heelai red i

geverfd. Verder zaten twee be-

woners achter hun tekentafel

entoonden hun kunstwerken

Herman Duiven maakt schit-

terende aquarellen en heeft

momenteel een expositie in

Bentveld, over een paar maan-

den is zijn kunst te bewonde-

ren in het Huis in de Duinen

in Zandvoort. Johan van der

Wal is een actieve kunstenaar

die k e ne acryldoeken produ-

ceert in cartoonachtige stijl

Vanaf 2 april tot 30 mei ''Slipt

:iir kunst aan de wanden van

Pluspunt in Noord. Daar hoort



Hele MAAND APRIL

Malse varkenshaasfilet

rolladeI Kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week JÊÜf
*^m^oonr

€ 25 KORTING
Mj tavkinB vm vpn v*h#nö»T

-^toerkoop.ni s s

fi.TROMP I

Noord Hollands trots

Smaaq Oud Klassiek

500 gram €5,95

Nieuw:
Diverse stijlen lantarens

voor binnen en buiten

Ambachtelijke

toffee repen

per stuk € 1,-

Koene Qeaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44
|

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

Betaling CONTANI

Betaling PER BANK

ANDVOORT
Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon vooreen

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Naarde
bollen
naar d<

bollen.

nTTun Potgieierstraat 4

L_™L 2041 PCZandvoc
I Telefoon 023 - Si

Mobiel 06-5577 S^m*\ Mooiel06-18376naam
IJ..J.|.'.NJIJ|.|^.l:.JW

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Bruine
bollen

5 stuks voor slechts

Aanbod geldig tol en metwoensdag2april20(

en alleen in onze veilig ng r>
":':

n I
. üo 'l

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12865

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende"

Pasfoto's
vindNMWl p*n»wn

WDorëii

Halve prijs!

n

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

UGG SLIPPERS ZIJN BINNEN!

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort 'A. . j^Ü'

023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl V f

Image Outdoor - Burg. Engelbert

Wonen en onderhoud:

fort Zonwering - Zeestraat

i Cleaning Service - 06 1432

inginrichters - Haïti

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPa:

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

vooi € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

De nieuwe zomercollectie |

is binnen!
Buig. Engefbertsstraat S4b -Zandvoort



Bloeiende violen

Bloembollen in pot

Van StolbergwGg 1 TgI. 57 1 70 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK h..L,:,L,i':iül

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

nu « ntnwn "tïas^

BluiS

Met bloemen altijd

zin in de lente!

? LirwL x *+ fceL CE*-J7 120 éC

M. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
AJ 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen rnontagedienit

bij U aan Huis

$L> Tel: 023 - 571 24 1B

TJlOTtagc volgens PalrTir; Keurmerk Veilig Wanen

jt - Spart ra bid Zandvoort

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Duikteam Zandvoort
Het Duikteam Zandvoort (DTZ) is op i april 1981 opgericht. Het is een enthousi-

aste club waarbij de leden maar één doel hebben: duiken! ledere dinsdagavond

wordt er van 21.00 uur tot 22.00 uur getraind in het zwembad van Center Parcs.

Zeeland brug georganiseerd om parende

sepia's (inktvissoort, red.) te bekijken in

mei, of naar schitterende duikstekken

buiten Nederland. Vanaf halfjuni tot half

september wordt er elke dinsdagavond

ook buiten gedoken.

De familie wordt niet vergeten. De

Nieuwjaarsborrel wordt altijd goed be-

zocht en een keer per seizoen is er een

familiedag met allerhande sportactivi-

teiten boven water! Twee keer per jaar

wordt er gedoken met bewoners van

Nieuw Unicum en dat is altijd feest! Op
22 april organiseert DTZ een open avond.

U kunt dan ook lid worden. De avond be-

De ene week wordt er gewerkt aan de

conditie en de andere week is er een

flessentraining, waarbij de aangeleerde

vaardigheden voor het duiken worden

bijgehouden. Uiteraard worden er cur-

sussen verzorgd. Zo kunt u starten met

het brevet Open Wateren dit later aan-

vullen met 'Advanced', dat weer gevolgd

wordt door het 'Rescue' brevet.

gint o i het z
1

iv li ad :'-45 "ui

Center Parcs. Natuurlijk mag u dan ook

een proefduik maken. Wel hebt u dan een

eigen duikbril.een snorkelen zwernvlie-

zen nodig. Het eerste jaar van het lid-

maatschap mag u een duikuitrusting

it haffen

DTZ heeft ook een enthousiaste ac-

tiviteitencommissie, Deze plant al- DTZ is een enthousiaste club en na de trai-

lerhande activiteiten zoals een lang ning drinken ze nog altijd gezellig wat met

duikweekend naar de Zeeuwse wa- elkaar.Voor meer informatie mailt u naar

teren voor clubleden en familie. Ook secretariaat@duikteamzandvoort.org of

worden er dagen naar bijvoorbeeld de ga naarwww.duikteamzandvoort.org,

Buitenritten vanaf unieke locatie

Stal de Naaldenhof is een uniek gelegen manege in een bosrijke omgeving il

Bentveld. De stal is zowel een pensionstal als manege met lesmogelijkhedei

voor beginners en gevorderden, jong of oud. Er zijn mogelijkheden voor zowe

binnen als buiten te rijden en met name de buitenritten zijn fameus.

duinen en het strand zijn voor paard

en ruiter een grote uitdaging voor

veel rijplezier.

Uniekduinlandschap

In elk jaa 'getij <.n: u eer buiten it

maken. Het prachtige gebied van de

Amsterdamse Waterleidingduinen

is via een directe ingang vanaf de

manege te bereiken. Zonder ook

maar een autoweg over te hoeven

steken is het mogelijk schitterende toch-

ten te rijden in dit uitgebreide duingebied

en naar het Zandvoortse strand. Eenmaal

op het strand kunt u, met het ruisen van

de zee op de achtergrond, uw paard alle

ruimte geven om zijn energie even kwijt te

raken. Het is een unieke ervaring die alleen

voor de meest ervaren ruiters tot de mo-

gelijkheden behoort. Daarnaast worden

er ook aparte ritten georganiseerd naar

de Ken nemerduinen en de duinen nabij

Noordwijk.

Stal de Naaldenhof is gelegen aan

de Duinrooslaan i in Bentveld, tel.

023-5243959. Meer informatie kunt u ook

krijgen via: www.staldenaaldenhof.nl.

Dress uu rclinics worden er verzorgd om
extra aandacht te geven aan het rijden

van de ruiter. Op deze dagen kunnen

ruiter en paard van een zeer ervaren

ruiter, trainer of jurylid een groot aan-

tal adviezen krijgen. Door dit directe

contact krijgen de minder geoefende

ruiters en amazones extra tips mee om
te oefenen.

Ruiters die eens iets anders willen, kun-

nen onder leidingvan een van de instruc-

trices, meerijden meteen buitenrit inde

prachtige omgeving. Deze buitenritten

worden wekelijks op de zondagmorgen

georganiseerd en in de zomer met de

groepslessen zelfs dagelijks gereden. De

D
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Heden
Vizrlgd^n

Hieronder treft u het verslag uit het Zandvoortse Nieuwsblad van donderdag 14 november 7974

aan. De aan het einde opgenomen wens is echter nooit in vervulling gegaan. Let u vooral op de

toen gehanteerde stijl van het Nederlands.

Eerste marathon op het

Zandvoortse circuit in 1974

In 1974 werd op de baan van Circuit Park Zandvoort de e

ste 'volksmarathon' van Zandvoort gelopen. Komende zt

dag is het voor de tweede keer in de geschiedenis dat ere

marathon op deze locatie wordt georganiseerd.

Nu is het echter, naar goed

Amsterdams voorbeeld, een es-

- aft :tt marathon. Deelnemers

hoeven dan niet ieder 42.195

meter te lopen, maareen team

dat uit tien man bestaat moet

per deelnemer één rondje van

4,2 km lopen. De tien teamlo-

pers bij elkaar hebben dan dus

een marathon gelopen.

leder bedrijf kan een team in-

schrijven en betaald daarvoor

€ 1.000, waarvan het groot-

ste gedeelte naar de goede

doelen van de organiserende

Rotaryclub Zandvoort gaat.

Op het moment van schrijven

hebben zich al 50 bedrijven

ingeschreven. Maar niet alleen

bedrijven, ook instellingen en

een team van bijvoorbeeld de

hirbbirniich ingeschreven. Onder

de inschrijvingen is er nog een

bijzonder Zandvoorts team. De

Boer & Zwart, fysiotherapeuten,

hebben een team van 12 loop-

sters voor de Lady's run Inge-

schreven. Daarnaast zullen 20

deelnemers namens hun praktijk

de 12 km Circuitrun, het hoofdon-

derdeel, gaan lopen. Voorwaarde

om in aanmerking voor het team

te komen was een donatie aan

Kika, één van de goede doelen

van de Rotaryclub.

De deelnemende teams aan de

estafettemarathon lopen niet

alleen voor het goede doel Als

eerste prijs Is er een sculptuur,

eldte:

oud-Zandvoortse kunsten;

Kees Verkade speciaal hiervi

Eerste volksmarathon op het circuit

werd geweldig sukses

ZANDVOORT — In to-

taal hebben 726 dames en

de volksmarathon, welke

de Amsterdamse Atletiek

Klub afgelopen zondag

op het Zandvoortse cir-

cuit hield. De man die het

snelst de 42,195 kilometer

aflegde was Joop Keizer. De

Hoornse atleet rondde het

circuit tienmaal in twee uur

en vierendertig 11

Het batig saldo van de presta-

Nedei'lsiidse Hartstichting Mtf

de volkstaal ath o 11 had het zes-

ti* jariae AAC de primeur in

Nederland. De ruim 700 deel-

nemers, die deze volk-I oojj

nol:, temden de organisatoren

zeer tevreden. AAC-teclinische

kommissielid H.F. Reinders:

"We hebben precies, watwe wil-

den. Eeu loop zuiver afgestemd

op het rekrealieve eii ik mag wel

zeggen, dat wij in ou

goed geslaagd zijn."

gehouden naar Amerika:

voorbeeld, waar te Bost

jaarlijks do Bosto

houder De Am
Atletiek Klub heeft het v.

nemen om dit evenement

jaarlijks op het c

Zniiilvooit f.

Scouting in actie voor weeshuis

Tijdens haar verblijf in Oeganda, eind 2007, kwam Lies Lucas

uit Santpoort Zuid in aanraking met het weeshuis St. Kizito

Babies Home (KiBaHome). In het 60-jarig tehuis worden

36 kinderen van o tot 6 jaar verzorgd en er is onvoldoende

geld om de eerste levensbehoefte te waarborgen. Via oud-

Zandvoorter Jeroen Bluijs, die met zijn gezin leeft en werkt

in Oeganda, kwam Lies Lucas in contact met de Zandvoortse

Scoutinggroep Stella Ma ris / St.Willibrordus. Samen hebben

ze de handen ineen geslagen om meteen kalenderactie geld

in te zamelen voor KiBaHome.

door Nel Kerkman

Terug in Nederland bei

cieel te ondersteunen. Deze

gedachte heeft geleid tot de

oprichting van de stichting

KiBaHome. Het bestuur van

de stichting bestaat uitslui-

tend uit vrijwilligers. De in-

tentie is om mensen en be-

drijven te werven om 'Vriend

van KiBaHome' te worden om
zo de weeskinderen een betere

toekomstte bieden, waardeze

kinderen ook recht op hebben.

Het logo, een rode open enve-

lop met een hart erin, vertaalt

precies waar de stichting voor

staat. Het hart symboliseert

de warme liefdadigheid die

kan worden 'gezonden' aan de

weeskinderen.

Hulp hard nodig

St. Kitzito Babies Home ligt in

zend aan Mbale. Weeshuizen

ontvangen geen steun van de

overheid. Daarom is ook dit

weeshuis, naast een kleine

bijdrage van het bisdom, vol-

ledig afhankelijk van donaties.

Dagelijks moeten de eindjes

aan elkaar geknoopt worden

om rond te 'K-.jir-.tn Ondanks

tersende :orgsters

sommige kinderen met zijn

tweeën in één bedje, of op de

ers, muskietennetten, matras-

sen en dekens, er zijn geen

po's voor de kleinsten, geen

wasvoorziening. De kinderen

komen dagen achtereen niet

buiten, omdat de verzorgers

het te druk hebben en er on-

voldoende beschutting tegen

de zon kan worden geboden.

Om juist aan deze primaire fa-

ciliteiten te kunnen voldoen is

financiële hulp hard nodig.

Kalenderactie

De scoutinggroep Stella Ma ris

/ St. Willibrordus heeft een

bepaalde band met Oeganda

omdat Bluijs zoon is van de

oprichter van deze scouting-

groep, Martin Bluijs. Jeroen

woont in de buurt van het

weeshuis en met zijn hulp

kan het een en ander direct

gerealiseerd worden De scou-

tinggroepen zijn zeer creatief

bezig geweest en hebben met

elkaar, en met medewerking

van Rob Bossink, een mooie

ve iaaidagskalende gsmaakt

Op deze kalender staan foto's

van alle speltakken, waardoor

de kalender in hoge mate het

pleziervan de kinderen in het

scoutingspel uitstraalt. Maar
ook foto's van de kinderen in

Oeganda ontbreken niet. En de

sponsors o is ''e: mogeli k Iisl-

ben gemaakt dat de kalender

kon worden gedrukt, staan ook

op de kalender.

Door de kleinschaligheid van

het projecten de directe, korte

lijnen naarOeganda kan men
de hulp rechtstreeks, zonder

overheadkosten realiseren.

De mooie verjaardagskalen-

der kost 10 per stuk en is te

koop op 29 maart bij de open

dag va-' S;:o.itirg Stel ia Wans
/ St. Willibrordus. De kalen-

derszijn ook te koop bij Bruna

Balkenende en te bestellen bij

Herma Bluijs, tel. 5736321; Anita

van Dam, 5719226 en Veronica

Kinneging, 5714897. Voor in-

formatie met betrekking tot

KiBaHome kunt u mailen naar

Iieslucas@xs4all.nl of bellen

met 5379618 of 06-12239577.



ra-ra
Kite Runner

Amir en Hassan zijn

gevoed door dezelfde

mlnen groeien samen
op In de hoofdstad 1 H^ff<Bl
van Afghanistan. Als 1

blijk van hun verbon- r -.. 7 j

denheid kerft Amir 1 •V*!*-?
'

hun namen in een 1 *JÊ09*
granaatappelboom: 1 '*^i 1
'Amir en Hassan.de 1
sultans van Kabul'. 1 —

~^/j, 5B u
Maar sultans zijn ze L

alleen in hun fanta- W "-fJ^ÊS^^^^^mm
sie.want Am ir hoort M
tot de bevoorrechte ^
bevolkingsgroep en

Staten. Amir bouwt
arme Hazaren, in dienst er een nieuw bestaan

van Amirs vader. Bij de op, maar hij slaagt er

jaarlijkse vliegerwed- niet in Hassan te ver-

strijd in Kabul isAmirde geten. De ontdekking

vliegeraar, degene die van een schokkend fa-

het touw van de vlieger miliegeheim voert hem
in handen heeft. Hassan uiteindelijk terug naar

is zijn hulpje, de vlieger- Afghanistan, dat inmid-

vanger. 'Voor jou doe dels door de Taliban is

ik alles!' roept Hassan bezet. Daar wordt Amir

hem toe voordat hij geconfronteerd met spo-

wegrent om de vallende ken uit zijn verleden. Zijn

vlieger uit de lucht op te voornemen om zijn oude

vangen. Die grenzeloze schuld jegens Hassan in

loyaliteit is niet weder- te lossen sleept hem te-

zijds. Wanneer er iets gen wil en dank mee in

vreselijks gebeurt met een huiveringwekkend

Hassan, verraadt Amir avontuur.

zijn trouwe metgezel.

Na de Russische inval De film is gebaseerd op

vluchten Amir en zijn het beroemde boek van

vader naar de Verenigde Khaled Hosseini.
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20:00 Colde n ZFM (H) Vrijdag

21:00 Tepp "---' Da:ooZFMjazz(H)

Maandag

„,m,H
,7.00 Je weekend m

;,r iz

zickbouleuard 19:00 Vrijdagavond Café

"s'tïnd gin

merlandlH)

0800 Toebak Leeft?

10:00 Goedemorgen
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ziekbculevard

ergaderlng.

14:00 Zandvoortop

Zaterdag

Woensdag

19:00 Meij op Zaterdag

d8; OD Vrljda Ba«ond Café (H) 23:00 NightWaJk

2000 ZFMK a»Fek (H) 24 uur per dog on air!

ndaal in Zicht 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)
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Zaterdag 29 maart:

Dance behindthe Beach

THECENERATIONMIX
De Krocht- Gratis entree

"
Earth: een aanrader voor jong en oud

Wat doe je op een winter e tweede Paasdag? Naar Russische taiga trek- fantastisch in beeld ge-

de film Earth in het Circustheater en dat was een

geweldige ervaring. In de duurste documentaire

ooit geven Alastair Fothergill en Mark Linfield van

ken. Niet voor te stellen

dat daar een derde van

alle bomen ter wereld

groeit! Zeer komisch

bracht (de vogeltrek over

de hoogste toppen van

de Himalaya is fascine-

rend en brengt grote be-

de BBC een fascinerend b eeld van vooral de fauna was het uit zeer hoge wondering en verwonde-

in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Omdat

miljarden jaren geleden de aardas 23,5° kantelde

ten opzichte van de zon, zijn hier op aarde de vier

jonge mandarijneenden.

Verder prachtige beelden

van de Amoerpanter, het

ring over dit aangeboren

mechanisme). De mu-
ziek tenslotte, door de

Berliner Philharmoniker,

seizoenen ontstaan. zeldzaamste roofdierter geeft een extra dimensie

door Erna Meijer verwachten is dat deze slechts veertig exempla-

aan deze anderhalfuur

durende documentaire.

De film begint met het

prachtige dieren in 2030

uitgestorven zullen zijn

ren over zijn. Het balts- Beslist een aan rader voor

het hele gezin en in ieder

volgen van een ijsberen-

familie op de Noordpool.

als de opwarming in dit

tempo doorgaat. Op de

vogels in Nieuw Guinea

bracht een schaterlach Circustheater tot en met

Te zien is onder meer hoe lager gelegen toendra's in de zaal teweeg, mede 2 april. Gaan dus!

door het opwarmen van zwerven drie miljoen door het vaak geestige

de aarde het ijs steeds kariboes (rendieren) op commentaar van voice- Donderdag tot en met
meer afbrokkelt, waar- zoek naar voedsel en overPatrlckStewart. dinsdag om 19.00 uur,

door de beren steeds

minder vast ijs onder

in prachtige, versnelde

shots ziet men hoe De overlevingsdrang van

vrijdag en maandag
ook om 13.30 uur. Tel.

de poten hebben. Te de seizoenen over de vele diersoorten wordt 5718686.

Filmprogramma
27 moart/m 02 april

h, the Picture..

joyce

Vastenhouw
Zangeres

Voor Joyce, 19 jaar, is zingen haai

lust en haar leven. Al op jonge leef-

tijd ontdekte Joyce hoe leuk ze het vindt om te zii

ze regelmatig op als zangeres. Een dag niet ge;

haar een dag niet geleefd. "Zingen én entertaint

altijd op nummer 1! Don't take away the musici II'

In het dagelijks leven werkt

de leukste barvan Zandvoort:

Micke/s bar op het circuit.

Verder probeert ze elke

dag naar de sportschool te

Spaans. Elke vrijdagavond re-

peteert tot in de late uurtjes

in een popkoor. De volgende

middag is Joyce alweer in de

studio te vinden van de lokale

idio ZFM om nen met
entatie te

in Muziekboulevard.

Tussen al deze drukke bezig-

heden vindt Joyce alt d tijd

Optreden

Sinds kort treedt Joyce op bij

verschillende gelegenheden.

land ii

n te z

-ertiende

1. "Vanaf n

kleins af aan. Vroeger heb ik

aan amateur jeugdmusicals

gedaan De musical Jantjes

blijft mijn favoriet. Als ik zing

het Lokaal of in 't Wapen van

Zandvoort. "Ik vind het super

van genieten. Dat maakt het

voor mij ook heel erg leuk om
op te treden. Mijn moeder
heeft trouwens ooit een keer

een nummer 1 hit gescoord.

Dus ja, het entertainen zit in

mijn bloed", aldus Joyce. Elke

Zandvoortse Courant nu,

dag oefent Joyce op

groten Een favoriet genre

heeft ze niet. Het allerbelang-

rijkste is dat het haar raakt.

"Muziek moet gevoelens bij

mij roepen. Op dit moment is

MIchaelBuble mijn idool. Hij

ritme. Verder luister ik ook

veel naar Alain Clark."

Droom
Haar grote droom is om ooit

zelf een keer een cd uit te

brengen met eigen geschre-

ven nummers. "Al een tijdje

schrijf ik m n eigen teksten.

Omdat ikzelf nog niet com-

poneer ben ik op zoek naar

muzikanten, met groot im-

samen met mij willen jam-

men om later uiteindelijk de

studio in te duiken. Het zou

te gek zijn om ooit een keer

in Ahoy op te mogen treden.

Nou, wie weet. Alles is moge-
lijk!" Wil jij Joyce een keer in

actie zien' Kom dan voor een

live optreden op 4 april rond

borreluur naar 't Wapen van

Zandvoort.
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Heb je ff ...

„voor Fleur van leeuwen

15 jaar verkoopster

Waar kennen we jou van?

"Mijn bijbaantje is verkoop-

ster bij Beach Mini. Ik werk

daar pas sinds begin decem-

bervorigjaar, ik ben er beland

via mijn stage voor school. Ik

werk meestal op zondag en in

de vakantie en met veel ple-

zier. Het is er heel leuk.

Wat doe je naast je baan als kledingverkoopster?

"lkzitin4VMBOophetUC2 0ostin Haarlem en ik zit

nu in mijn eindexamenjaar. Na mijn examens ga k naar

"ir; V.o-rö Col sac, vv (;a:' k d; moiic-o-j sic -? ga doe-."

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"In mijn vrije tijd pas ik ook woq op kleine kinderen en

o&\ v 1':;; ik sol- hes sul., lïlhï -r\ \o-iosvcc 00? :k ein^fl

vier jaar sat\ tapdansen en daarnaast doe ik ook aan

fitness. Wat ik ook qraaq doe in mijn vrije tijd is lekker

op de bank een filmpje kijken met mijn vriendje!"

Know Where It's @
Vrijdag 28 maart:

Discotheek Scandals organiseert weer een

schuimparty! Dansen op de leukste hits

van nu en vroeger, omringd door bergen

met schuim. De discotheek opent haar

deuren al om 21.00 uur en sluit deze pas

uur. Genoeg tijd voor een

hoop plezier dus! Entree is gratis.

Zaterdag 29 maart:

Alweer de derde editie van het maande-

lijkse dansfestijn Dance Behind the Beach

vindt plaats in De Krocht. Een gezellig feest

met heerlijke 'gouwe ouwe' nummers uit

3 en '70. Ook aan liefhebbers

ie muziek hebben ze bij de or-

:n dit feest gedacht. Toegang is

naf;

Zondag 30 maart:

Het zomerseizoen van 2008 is bij veel

'strandtenten alweer voor 'geopend' ver-

klaard. Bij Mango's Beachbar starten ze het

seizoen wederom met de succesvolle sal-

safeesten. De eerste Salsamotion Sunday

van dit jaar begint om 18.00 uur met een

gratis proefles voor beginners. Daarna

ïorgt DJAndres met de beste salsamuziek

tt een tropische sfeer in de strandtent.

g datje er bij bentl Entree is gratis.

Column

15 blauwe
monstertjes...

...terroriseren sinds een tijdje

heel Nederland. Ze duiken op,

daar waar je niet wilt dat z

opduiken. Zelfs in je eigen

huis ben je niet meer ve

als huisgenoten besluiten

om ze op te nemen in r

gezin. Om de veiligheid v

de eeuwige vrienden te kun-

nen waarborgen, wordt er

speciale ruimte voor ze ir

richt waarbinnen Grote Smurf

de leiding heeft.

Ik ben nu bijna 20 jaar en

heb de tijd dat Ik zelf als

een smurfje in mijn blauwe

ochtendjas voor de tv zat ge-

kluisterd, allang afgesloten.

Voor mij hebben deze teken-

figuurtjes hun beste tijd we
gehad. Als ze al een beste

tijd hébben gehad, want ik

heb er nooit echt iets aai

gevonden. Ik draaide me o

zaterdagochtend liever no;

een keertje om, dan wee

naar die altijd vervelend

Gargamel te moeten kijker

van die vent kon ook ech

niets liefs af! Hoewel ik dacht

dat leeftijdsgenootjes er

zijn minst de oudere ge

ratie mij in deze gedac

zouden steunen, blijk ik dat

totaal verkeerd te hebben ir

geschat. Huisgenoten prijze

het bestaan van de smurfe

en hun fanta^isrhp min

atui . de her

urfcïi

n*i)n

smurfen zi r hip.

zijn geweidij;, v.i

de bestel M jn 'nr

zelfs het krankzinnige Idi

om de wezentjes Ingepakt

te laten, wa: k ir eerste in

stantle niet slc< hl verzonnen

vond, tot ze erb
|
vermeldde

dat ze deze wilde bewaren

voor de volgende generatie..

OH NEE!

subtiel heb ik haart,

r kenbaar gemaakt dat

echt niet nodig is. Met

;nja; zijn-

leuke dingen',

wist ik haar over te halen de

schepsels te done

goed doel. Kijkee

een zorg minder

komst!

pcL,idü»r<J&
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Kook eens anders
kookrubriek

Aardappelrisotto

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:

4mlodelgrute va-.tkokcndi CWcttgc akte •erse zout.

daiddppi s ti blok t-. peterse e, 4 elt. olijfolie,

vai O. ,i~. 50 gr. parn ezaa schilfers, o, 5 fijngehakt sj lotje,

a<|ltr.(|roentt.-9uulllon. versgema enzy arte 1 dubbele kippen borst-
1

OLSbnJcrucol*. peper, filet in schijfje

Bereiding:
vertilt 2 eetLepels olijfolie Ew esw. dapjes-pnw.. Bate de terp al ontsehep-pecv op ttvi

hcog vuur rondom bruin. en. n.eew. ze daama uit de pan. verhit de rest vnw.

de olijfolie i-w. de -pnw. en bate liet sjalotje 2 ^i-nwten zachtjes, voeg de nnrdap-

pels toe en. bak. zachtjes al owsotieppen 2 wiiwten iv.ee. noe de schijfjes feip

erbij, voeg hierna beetje bij beetje de bouillon toe als. bij een rijstrisotto. schep

id'p.av.i a.ovk cv;, ti", '<j?.!?: O.t 33vda--,.jl. ;,-„ ,<,b znchl.ji pa«:'„ kir-n:d het .s;ek;ei

niÉtzout ew. peper en schep er wat peterselie door. verdeel over feorw.metjes i-net

wnt rwcoln en. bestrooi wet de porwezod^se tenns.

rip: de telp tewi-vt k vervangen, door tofw, voor een vegetarisch gerecht of door

mosselen of andere zeevrwchten..

Simavi collecte in teken sanitatie

Tot en met komende zaterdag heeft u nog de gelegenheid om een donatie te

doen in het kader van de Simavi collecte. Dit jaar is door de Verenigde Naties

uitgeroepen tot Jaar van de Sanitatie, tevens het motto van deze collecte.

collecteert non

k̂ '^33335

^aeZb üimavi

tot en

Dit ja ZIJ

en natuurlijk voor de daar-

bij behorende voorlichting

over hygiëne. Want nog

steeds sterven dagelijks

bijna 5.000 kinderen aan

diarree door gebrek aan

schoon drinkwateren sa-

jaar betrokken bij de

gezondheid van de al-

Afrika. Speerpunten
zijn schoon drinkwater,

sanitatie en de zore

Zij ondersteunen initia-

tieven van organisaties

ter plekke, omdat zij als

geen ander weten wat
nodig is om de gezond-

heid van de lokale be-

volking structureel te

belangrijk onderwerp

dus, waar Simavi zich

al jaren voor inzet. U

kunt uw bijdrage done-

ren bij de collectanten

U werkt met de cijfers i t/m g. Deze dient u in

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-

dige som op zo een manier op te lossen dat hij

klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers,

KG

+

JB

X

EG

DE

DKED

+

EK

|=|

AC
X

DH DKKC

(De oplossing van deze Kakuio er. Swiakü puzzels staan op pn)

New Wave treedt op

in Nieuw Unicum
Komende zondag zullen leerlingen van de Zand-

voortse muziekschool New Wave een concert in

Nieuw Unicum verzorgen. De jonge muziekstuden-

ten zullen vanaf 14.00 uur een concert verzorgen

dat voor een ieder gratis toegankelijk is. Een aantal

keren per seizoen treden de leerlingen op.

Kledingbeurs Duintjesveld

Op donderdag 3 en vrijdag 4 april organiseert de

Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) weer de half-

jaarlijkse kledingbeurs voor modieuze (gedragen)

zomer dames- en kinderkleding in het clubhuis op

het Duintjesveld. De kleding kan donderdag van

9.00 tot 14.00 uur worden ingebracht in dozen en/

of zakken voorzien van naam. Uiteraard dient deze

kleding schoon en zonder vlekken en/of gaten te zijn.

Er mogen maximaal 25 stuks per klant ingeleverd

worden. De (inbreng-/)inschrijfkosten bedragen

€ 1,50. De verkoop vindt plaats op donderdagavond

tussen 20.00 en 22.00 uuren vrijdagochtend tussen

9.00 en 12.00 uur. Van de opbrengst komt 30% ten

goede aan de ZHC, de rest is voor de inbrengster/

er. Afrekenen en ophalen van de niet verkochte kle-

ding is op vnjcisgm ei dag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Iedereen is voor zowel de inbreng als de verkoop van

harte welkom.

Voor u treden leerlingen op die studeren op gitaar,

viool, keyboard, piano, fluit en zang. New Wave wil

met deze concerten aantonen dat muziekonderwijs

in Zandvoort op een hoog niveau staat. Niet alleen

opde klassieke instrumenten maarzekerook richting

Leo Sanders, directeur van New Wave: "We komen

naar Nieuw Unicum als een soort van wederdienst.

Ik heb een koordirigent voor ze gevonden en toen we
daar zo over spraken werd het idee geboren om op

het centrale plein. De Brinck, een concert van onze

eerl ngen te geven. Facilitair is het namelijk penect

in orde daar en tevens is het een mooie gelegenheid

rde oudei 1 Nie /Un
komen en te zien wat men daar zoal doet. Hetwoi

een concert met een mix van muziek en zeker ge

'harde' rockmuziek want alle instrumenten, behai

een keyboarc, zijn akoestisch."

50 plus pagina *,<,,*,

\= J)
'Wildparkeren'

in Huis in de Duinen en Bodaan aangepakt

In het kader van de parkeerproblematiek heeft de gemeente

Zandvoort aangekondigd een aantal maatregelen te nemen

om het langdurig, evenals onjuist parkeren van de rollator te-

Wlldp

Telkens als de gemeente-
raadsleden in de betreffende

instellingen bij hun familiele-

den op bezoek waren, viel het

ze op dat het op bepaalde tij-

doorkomen was door de kris-

kras geplaatste rollators. Zij

hadden het gevoel te moeten

'apenkooien'om de uitgang te

kunnen bereiken. Structureel

De maatregelen

In de gangen zullen parkeer-

vakken voor rollators worden

getekend. Rollators mogen
voortaan alleen in de daarvoor

bestemde vakken geparkeerd

worden. Zijn de vakken vol,

dan dient de rollatorgeb v ..i-

ker te wachten totdat een

plaatsje vrij is. Ook worden de

komende maand parkeerme-

:e>s gepldi:;: die op specia'e

parkeermunten werken. De

gemeente is niet voornemens

de hoge parkeertarieven die

elders in het dorp gelden, te

hanteren. De voorgestelde

65+tarieven zijn met alge-

mene stemmen vastgesteld.

Ondanks heftige bezwaren
van de Stichting Zorgcontact

doet dit probleem zich voor

tijdens festiviteiten en bij

gezamenlijke diners, waarbij

veel rollatorgebruikers sa-

menkomen in de grote zaal

De raadsleden hebben hun

o 'ge'ie"geuit :"i| deverkeers-

telijk gehouden vergadering

een aantal oplossingen heeft

bedacht.

1 de Duin

ondei a Ier,,

r het r

en de Boda,

is de ger

dat het proble

hetwildparke

alleen op dez

aangepakt k;

speciale parki

alleen komende dinsdag vana

09.00 uur gratis verkrijgbaa

bij de receptie van de beid

betreffende

ran rollators

jze grondig

antfreeó

Cfttr/utcav i'tsse/L

"Hier vlak voor de kust ligt een mooi gaatje

en het is dik water. Ouwe Vulsie is al voorbij,

dus wij gaan ook zo naarstrand. Trekje hoos

maar vast aan," roept mijn vader enthousi-

ast, hijst zich in zijn waadpak en maakt de

kro'sin orde. Hebt u enig idee waarover het

gaat? Wij gaan garnalen vissen.

Als puber ging ik graag met mijn vader mee
'om garnal'.zoals dat in hetZandvoorts heet

In het begin liep ik langs de vloedlijn met de

garnalenmand te wachten tot mijn vader

met zijn buit uit het water kwam. De buit

werd in de mand gestort en ik kon alvast

beginnen het 'vuil' tussen de garnalen uit te

halen-, schelpjes. 'apenhaar' ofwel

kleine platvisjes en krabbetjes die ik

In de krantstond een getijdentabel, waaruitje de

hoog- en laagwaterstanden kon lezen. Ongeveer

7,5 uur voordat het water zijn laagste stand had

bereikt, konje het water in. 'OuweVulsie'die in het

dagelijks leven Vulsma heette, woonde verderop.

Hij was, zelfs toen hij ruim de 80 gepasseerd was,

een verwoed gainalenvisser 'Dik water'betekent

dat er veel plankton en dus ook veel vis in het

water zit. En 'het mooie gaatje' heeft betrekking

op een zwin, waarje dan met je kro doorheen

liep. Een kro is een duwnetvoor één persoon, een

saantje is een treknet dat door meerdere mensen

ofeen tractor voortgetrokken wordt

i/een ioct</t uoof nicissics

Dat duwen was best zwaar werk. "Niks voor een

meissie", volgens sommigen. Maar ik was super-

trots toen ik mijn eigen kro kreeg. Wij hadden

altijd veel plezier, ook als de vangst tegenviel. We
sjouwden de buit de sreiie strandopgang op naar

huis. Daar kookten we de garnalen en lieten we ze

op een laken in de tuin afkoelen, 's Avonds legden

we dan kranten op rafel en pelden we alsof ons

leven er vanafhing. Lekkerder en verser dan onze

eigen vangst bestond er niet!

mijn lust en mijn leven

De nachtegaal

van de Hobbemastraat

Jan Vleeshouwers zingt met zijn basstem dat het een lieve

lust is: in het kerkkoor van St. Agatha, het Anbo-koor 'Voor

Anker' en in het Zandvoorts Mannenkoor. En thuis? "Ja ook,

als ik klem zit tussen de mussen", grinnikt hij.

in Zandvoort. Toen hij twee

jaar oud was, verhuisde de

familie eerst naar Limburg

en later naar Brabant. Daar

werd hij op acht jarige leef-

tijd verliefd op "dat leuke

meiske van hiernaast, met
die dikke billekes". Eind 1945

kwam hij terug naar ons

dorp en in 1953 trouwde hij

zijn Betsy, zijn oude buur-

meiske."Ze is een rasecht

tenortje hoor!" zegt hij over

zijnv leide z

in het Anbo-koor. Hij heeft

geen speciale voorkeur, klas-

siek of modern, alles vindt

hij fijn om te zingen.

Mannenkoor
In 1987 sloot Jan zich aan bij

het Zandvoorts Mannenkoor,

dat zoals u waarschijnlijk

weet, ook over de grenzen

bekendheid geniet. "Ja, ik

ben diverse keren mee naar

het buitenland geweest, o. a.

naar Praag, een prachtige

stad. Maar Barcelona vond

ik het mooist. Ter voorbe-

reiding hadden we ook het

Baskische volkslied ingestu-

deerd. In Barcelona traden

we op m de tuin van een

bejaardenhuis. Ons publiek

zat een beetje te dutten

aan de kant. Hi, hi, hi, knik-

kebollende oude vrouwtjes

en mannetjes met petjes

op. Wij zetten hun volkslied

in... Wat er toen gebeurde:

het leek alsof ze tegelijk in

hun gat werden gestoken

ledereen sprong op, voor

zover dat kon. De mannetjes

namen hun petjes af en de

tranen rolden bij allen over

genieten. "We hebben het

Baskische volkslied ook op

de trappen van het politie-

gen Nou moet je weten dat

het daar helemaal niet mag,

zingen op straat. Het hele

bureau stroomde leeg". En

werd toen het Mannenkoor

massaal in de boeien gesla-

gen? "Nee hoor, de agenten

gingen allemaal in de hou-

ding staan. Ze vonden het

pracht igl"

Andere hobby's

Als Jan Vleeshouwers niet

zingt, schildert en knut-

selt hij. Op de foto zit hij

Zandvoortse watertoren in.

"Mijn allerleukste hobby

is die kleine (zijn vrouw
Betsy) pesten", bekent Jan.

vindt het best. Ze zijn niet

voor niets bijna 55 jaar ge-

trouwd. "Meisjes plagen,

zoentjes vragen", lijkt ze te

denken.

m>
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Gemeentelijke publicatie week IJ -2008

Vergadering College

Oe besluitenlijst -ar se collegevergadering van 18 maart

en de verdere inweek 12 door het college genomen

besluiten zijn 25 maart vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten -

Midden boulevard

Aar,;v:iz :^q

gevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht ge-

meenten bekend, dat de ra;-; op 20 maart 2008 heeft

besloten om de percelen die gelegen zijn in het gebied

"Middenbouleva'd'aan te wijzen als gronden waarop

de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeurs-

recht gemeenten vs 11 toepassing zij-. De aangewezen

Thorbeckestraat, Torenstraat Westerparkstraat Bad-

huisplein, Burgemeester Engelbertstraat en de Jacob

van HeemskeiCvStraat De aanwijzing heeft als pla-

nologische basis de ruimtelijke visie en toegedachte

bestemming, zoals verwoord in bet raadsvoorstel. De

percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit

behorende kaart en lijst van aangewezen percelen.

Het besluit van 20 maart 200S treedt in werking een

dag na publicatie in de Staatscourant van 25 maart

"termijn van twee jaren.

Bcz'.vo:'"' er, ','Cor:e-p:qe :'GC,:z :en:r,q

dagtekening van deze pu jlicst e r de Staatscourant

tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het

ondertekende bezwaa'schr ft meet worden opgeno-

men: de naam en het adres van de belanghebbende,

de datum, een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar

van de gemeente Zandvoort gericht te word en. Adres:

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Vervolgens kunnen

belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met

de beslissing csi het jezwaarsdnif:. beroep instellen

bijderechtbankte Haarlem.

bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzienin-

genrechtervan de rechtbank Haarlem te verzoeken

om een voorlopige voorziening te treffen. De voor-

zien ngeniechtei zai de verzoeker al ee- ontvsnkeli k

verklaren, indien d;-3' Li; een spoedeisend belang kan

"?:' :i:z::qi:

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is

gevestigd en de daar b 1 behorende stukken (de ijst

van aangewezen percelen en de kadastrale tekening

van aangewezen percelen) liggen van af 26 maart 2008

tijd e-s ka "toom 'en te' inzage n liet Gemeentehuis bij

de Centralebalie(Swaluestraat2 te Zandvoort). De ope-

ningstijden van het Ge mee -tehuis z in maandag tot

en met woensdag van 111 sa ::, ag tot en met woensdag

van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00

Raadvergadering

de agenda staat

-1 Opening

D. Suttorp

3 b Benoeming [eden van raadscommissies

-5Vaststellen agenda

-6 Vaststellen notulen van 4 maart2O0>3. Notulen bij-

gevoegd. Lijst va'- toezeggingen wordt nagezonden.

-7 Hamerstukken:

zondag

ij. Intrekken \ot;- As - beste:: mgsuele d

o Bereikbaarheid Zandvoort in de zomer, plan van

aanpak

d Si; nd -au zaken ma ^e: ngmaiiager

e. Verordening cliënten participatie Wet sociale werk-

voorziening20o8.

f RegionaleStartersregeling.

- 8 Regionale Inkoop en Aanbesteding.

-9 Begrotingswijziging ten behoeve van de uitvoering

BAG.

- ie Woon plaat sverp c-ting wet -oude' .V. Sur mi ar

De entree vindt u aan het Raadhuisplein, De deuren

gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website Van de defin tieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren jesch kbasr.

Agenda, raadsvooiste Ie- en conceptbesluiten liggen

tijdens openingsti de- :er inzage b
1
de Centrale Balie

en zijn tevens te ge:' beïa ng algemeen beschikbaar

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00

uur live uitgezonden doorZFM (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9).

Commissie Projecten en thema's

De Commissie Projecten en thema's vergadert op 2

april 2008 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

-Besluitenlijst vergadering van 5 maart 2008 en toe-

zeggingen Besluitenlijst bijgevoegd, toezeggingenlijst

Vaste agendapunten

vooraf ingebracht:

b. Informatie college/burgemeester

c. Informatie projecten/informatie over voortgang

Zandvoort Schoon

d. Stand van zaken l&A

- Presentatie Nationaal Park Zuid Kennemerland.

- Openbaar vervoerverbind ing Zandvoort -Schiphol

-Rondvraag

Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda als over

een eigen onderwerp. Degene die over een eigen on-

derwerp tv I sp'e-;e-. moet dit schriftel ik aan 111 e Is en

Dit var, -•:.
< pei e-mail De as- 111 e Is mg moet , liei h|k

maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een

vergadering die de woensdagavond daarop wordt

-eente Zans voort, t sv se gr ff ie. "est bus ;. zojc AA

Zandvcct of per mai g' ffiei^za-d voort 11 1. Afgeven

aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aa n mei-

onderwerp meteen toelichting op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten meteen concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl.

Commissie Welstanden Monumenten

Op 3 april vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. [023)5740100.

Reiniging CFT rolemmers

Van 31 maart tot en met 4 april worden de GFT-ro lem-

mers se hoon ge maakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als

het legen van uw re emmer taat ,w rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmsskploeg geweest is.

_et op D t kan ook na 17.30 uur zijn.

Wijziging ophalen huisvuil

Op 24 maart wordt i.v.m. Pasen geen huisvuil opge-

haald. In plaats daarvan wordt het huisvuil op 25 maart

opgehaald.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvcct

- Haltestraat 22. v/i zigen gevel, r.gekomen 17 maart

2008, 2008-045LV.

Bentveld:

- Duindoornlaan 14, vergroten woning, ingekomen 19

Gemeente Zandvoort

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijste Hing van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling word en verleend dan zal dit worden

gen.. Pikeurs en pas .1 ;:i kunnen be ar.ghehje' den

Bouwvergunningen verleend

- Poststrsat7. plaatsen jouw jors. verzonden 17 maart

- hoekThomsonstraat/Loreritzstraat & rotonde van

voorzieningen, verzondemS maart 2008, 2007 -253 Rv.

Bezwaarschriften

nomen besluiten ggen bij de Ce' tiale Balie ter inzage.

Uicriiie -z:e;i :. se-sepe' -gstiiden :c a;ig -
1
!-

i 1
-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

van de vergunning Ins en hei geenvergunning betreft

is dit de publicatiedatum. LI richt uw bezwaarschrift

met vermeld ing va n
'

jezwaa-" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeesteren Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek :. 'ent ve 'ge ze ld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Verkeersbesluiten Runner's World Zandvoort

Circuit Run 2008

Inde vergaderingvan n maart 2008 heeft van Zand-

voort het verkeersbesl.. it 'Ru-ner's World Zandvoort

Circuit Run 2008' vastgesteld. Uit het oogpunt van het

aanbieden van een parcours voor de Runner's World

Zandvoort Circuit Run 2008, het verzekeren van de

veiligheid op de weg, het beschermen van de wegge-

t" ..ikeien passagit-s en liet zovee rnogeli kwaa jor-

gen van de vrijheid van het voetgangersverkeer, is het

gewenst om gedurende de Runner's World Zandvoort

Circuit Run. .-: .;;-:.: .-

n Zandvoort af televarss. het centrum en het<

sluiten voor verkeer. Om het parcours zoveel mogelijk

autovrij te houden is het tevens gewenst parkeren o j

enkele locaties 011 moge .j. :e maken Op zo-da? :o

maart van 11.3 o uur tot 14.15 uur zullen enkele straten

in Zandvoort worde- afges ote- door plaatsing van

d ia Hg' ir k ken voorz e r van letio-eflecte ie '.. — a;e as

inclusief de jorsen co-for— mode Co" \'Zin b ilage

van het Reglement Ve-ke? s -egels en Verkeerstekens

1990 op de volgende locaties:

- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden

van de Vondellaan

- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde

[waar nog gekeerd kan worden; nabij camping De

-Viermaal op de rotonde om het fietsverkeer onmo-

gelijk te maken

- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het

fietspad het parcours kruis: iviei kan: j lokken;

-Boulevard Barnaart -Jac. Van Heemskerckstraat

- Frederik Hendrikstraat direct ten westen van de

-Ir. Fried hofplein ten oosten van de Brede rodestra at

Brede rodestra at ten noordoosten van de rotonde

Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde

Rotonde Ir Friedhofplein

Aldegondestraat direct ten oosten van de Marisstraat

Torenstraat direct ten oosten van de Marisstraat

-Vu urboetestraat direct ten noordwesten van de Thor-

beckestraat

-Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard

Paulus Loot

-Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thor-

beckestraat

- Iri-.
;

..itgaiig van se jarkeervoorz e-i-gen nsbi de

roto-de

-Vu urboetestraat direct ten westen van de Thorbec-

kestraat

-Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favau-

geplein

- Kleine Krocht diiect ten oostei" van de Swaluëstraat

Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein

Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat

Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat

Pa rkve ld straat direct ten westen van de Haltestraat

Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat

Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat

Diaconiesstraat direct ten oosten van de Halte-

- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat

- Zeestraat direct ten oosten van de Haitestraat

- E Itzbac herstraat direct ten noorden van de Zeestraat

- Stationsstraat d irect ten noorden van de Prinsen-

hofstraat

Gemeente Zandvoort

- Tweemaal inde Van Spe iksiraat direct ten westen

van de Van Speijkst raat/Stationsplein

- Jan Evertsentraat direct ten westen van de Van

:i::e: i.siisat

Ssei ksiisat

- Burgemeester Van Als hen straat i- -e: midden vs-

de wegvak ten westen van de Trompstraat

- B,.rgemeester Van Al j henstraat i- -e: midden va-

het wegvak ten westen van de Tjerk Hiddesstraat

- Burgemeester Van Als hen straat 1- -e: midden va-

het wegvak ten westen van de Van Ga lenst iaat

Tevens zal op deze ze 'fse zonssg tot 14.15 uureen par-

keerverbod gelden in de bochtvan de Boulevard Paulus

Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat

en de Van Speijkst raaf Op deze locaties zullen enkele

borden conform model Eoi van bijlage Ivan het Regle-

ment Verkeersregels en Verkeerstekens ig go geplaatst

worden. Vergun m-ghou:: e rs voor liet s arkeren op deze

locaties kunnen van vrijdag 28 maart tot maandag

31 maart gebruik ma \e- van se pa 1 keervoorzieningen

op hetFavaugeplein.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarviajo23) 574 Ol

maandag t/m onderdag 8.30 -17.00 uuren vrijd 3g

8.30-16.00 uu

Melding of kla cht?

BelmetdeCen ra Ie Meldlijn (023) 574 2 00, ófvul op

de website het =. 1 .: - :

in . i- '".O-" tuureenb ef

naarde klachte ncoördinator.

Openingstijd e 1 Centrale Balie

Maandag t/mv/oensdag: 0830-160 o uur

Donderdag: 08.30-20.0ouur

Vrijdag: 08.30-12.3 uur

Tijdens de dond - .",i-:,i. 1 i
;"

::. - :,:.:} g kunt urn ar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openlngstljde 1 begraafplaats

De algemene b ?gi -afplaats en s ie rei begraafpla

aandeTollenss raat zijn dagelijks ope tussen 08

Collegelid spreken?

Een afspraak n aken met een colleg la

het centrale te efoonniinimer. Daarbij geeft u a an

waarover u het i:...e=ie....l .vilt sn-eNen et kan zijn at

u eerst naar ee vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over e n bouwplan?

Voorvragen ove rconcrete of gewenste jouwplann

is de werkeenhe dVergunningverlening opwerkdagen

telefonisch ber ilcbaartussenog.ooe n 10.00 uur

Op zoek naar vverk?

Werkgevers e werkzoekers maker gebruik v an

www.werkenir zandvoort.com Voor het vinden of

aanbiedenvan janen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Zandvoortse Coura

Autosport ^s^^^P*

Wisselende omstandigheden beïnvloeden Paasraces

De Kinzo Paasraces 2008 werden onder zeer wisselende om

standigheden verreden. Een opdrogende baan kon binnet

enkele ogenblikken veranderen in een gladde ijspiste veroor

zaakt door de sneeuw en hagel die viel.
PI itsterr

tandiqhedenbijdedi

Er waren flink wat rijders die

bij de start van enkele race-

klassen de gok waagden door

met droogweer banden te rij-

den. De voornaamste slacht-

offers van de bizarre weers-

omstandigheden waren in

de Samsung BMW T^oi cup

plaatsgenoot Dillon Koster.

Duncan Huisman, Jan Joris

Verheul, Bertus Sanders en

Riccardo van der Ende. Bij de

DunlopSportMaxxClioCupwas

het Sebastiaan Bleekemolen

die verkeerd gokte

In laatstgenoemde klasse

heette de verassende winnaar

van de lange afstandsrace in

de ClioCup Ronald Morien.

Hij werd gevolgd door Marcel

Duits met de opvallende geel

blauwe auto. Achteraf baalde

Duits wel een beetje van het

.vec:st'ijdveroop "Deo 'dat ;e

safety car op de baan kwam.
verspeelde ik mijn voorsprong

tegenover Morien. Ik had die

race gewoon moeten winnen.

Toch is deze tweede plaats ook

welkom", aldus Duits na afloop.

In de tweede race ging 'good-

old' Pim van Riet met de zege

aan de haal Van Riet werd in

de eerste race nog derde. Hij

wist daarbij Addie van de Ven

goed van het lijf te houden.

Paul Vahstal werd derde.

In de Samsung BMWi^oicup
kon Jan Lammers in de tweede

race een podiumplek pakken.

Hij werd in de tweede race der-

de, achter het McGregor duo

Tim Coronel en Bas Schothorst.

Laatstgenoemde werd eerste

in de eerste race, tweede werd

Jan Joris Verheul en derdeTim

Coronel. Dillon Koster reed een

eerste race om snel te verge-

ten, in de tweede race eindig-

de hij als vierde. Dat leek een

goed resultaat te zijn, maar
daar dacht de Zandvoorter na

afloop anders oven "Ik verloor

inde regen bij na vier seconden

op de kop. terwijl ik juist niet

bang ben in de regen Dat moet

toch echt anders." Lammers
had een prima tweede race in

de BMW klasse."lk ben niet zo

een zeurpiet als ik wat te kort

kom, maar achterin het circuit

kon ik goed met de kop mee-

komen. Leuk klusje voor onze

technische studiebollen",aldus

Lammers.

Een andere plaatsgenoot. Jan

Paul van Dongen, reed wisse-

lend in de Formule Ford. In de

eerste raceviel de Zandvoorter

uit door bandenpech en een

sl^ n n de:weede race met een

lagen motor zorgde voor

ieuwe domper. "Jammer

het. want de snelheid

' goed in. Tijdens de

ronde en nieuwe kansen", al-

dus Van Dongen. Winnaarvan

beide races werd Aerdenhouter

Jeroen Bleekemolen die twee

g

:

v:,t o L't redens verzorgde.

DeToerwagen Diesel Cup werd

een prooi voor Mare Koster en

Bertus Sanders. In beide races

wist het tweetal de winst te

pakken en is daarmee titelkan-

didaat. Sanders, teamgenoot

van Lammers in de BMW cup,

was zeer tevreden. "Dit is een

uitstekend begin. We hadden

in beide races even te maken

met natte omstandigheden en

waren daardoor als met ach-

terwiel aangedreven auto een

beetje in het nadeel. Gelukkig

veranderde dat en wisten we
de volle buit binnen te halen",

aldus de sympathieke Drent. In

de lange afstandsrace legden

Paulien Zwart en Gaby Uljee

beslag op de tweede plaats

en behaalden Rick Abresch en

Kevin Veltman een derde plek.

Dat was een volledig BMW po-

dium. In de korte race kregen

Koster en Sanders gezelschap

van een Seat en een Golf De

Golf werd bestuurd door het

duo Morien en Duivenvoorde.

Inde Formido Suzuki Swift Cup

was het twee keer Hans Bos die

de winst greep. De rijder uit het

team van Bleekemolen neemt

uiteraard hierdoor de leiding

in het klassement. Tweede en

derde in de eerste race wer-

den Jeroen den Boer en Niels

Langeveld. In de tweede race

werden Sandra Douma en

Bert van Raamsdonk tweede

en derde.

Colf-Bridce

Gecombineerde golf/

bridgewedstrijdbij Sonderland

Dinsdag werd op de baan van Open Golf Zandvoort onder

zeer bijzondere weersomstandigheden een combinatiewed-

strijd gespeeld, 's Middags gingen 43 golfers de elementen

te lijf en dat was beslist geen sinecure! Een stralend zonnetje

werd afgewisseld door verschillende buien met hagel en grote

sneeuwvlokken en ook de wind liet zich niet onbetuigd. Maar

de spelers lieten zich door een temperatuur van slechts 4°C

letterlijk niet uit het veld slaan en kwamen na negen holes

ook nog met goede resultaten in het lekker warme clubhuis.

Cc:r-t,rïhi

Eerste werd bij de dames
met 23 sta b lefo rd punten

Jopie Felix, Mirjam Vrees en

met respectievelijk 21 en 20

punten een dikverdiende

tweede en derde plaats. De
heren hadden duidelijk wat

meer moeite met deweergo-

deniTon Stnekwold behaalde

14 punten, op de voet gevolgd

door Henk van Leeuwen met

13. De prijzen voor de 'res'y'

en Cees Koster, terwijl de

'longest drive' werd geslagen

door Mirjam en GerVrees.

Na een diner in 'De Serre' bon-

den 28 bridgers individueel

ce strijd aan met de kaarten.

In zeven ronden van drie spel-

len e
,_

i met s:eeds wisse e nee

partners werd getracht hoog

coren in het overallklas-

ent. De resultaten van

el golf- als bridgespel

speciale for-'erdei

mule uiteindelijk bij elkaar

opgeteld. Dat er duidelijke

verschillen in het spelniveau

waren, maakte het alleen

rigspai

Door een

met 65,0:

lend.

e-idge:

an het

eind van een lange dag

Marion Koster afgetekend

w rna'esvand : combir jtie-

toernooi.Ada Lipswist duide-

lijk beter de kaarten te han-

teren dan de golfstokken en

dat resulteerde in de tweede

plaats met 61,97%. °ok voor

de nummers drie t/m vijf,

Mea Klay, Ans Verhage en

Cees Koster was er een waar-

debon.

Zaterdag 29 maart:

Dance behindthe Beach

THECENERATIONMIX
De Krocht - Gratis entree!

Voetbal (zondag)

Sterk SV Zandvoort houdt koploper in toom
manSanderv.d.WalopeiEen sterk SV Zandvoort heeft afgelopen zondag koploper Uni-

ted/DAVO tot een gelijkspel gedwongen. Onze in degradatie-

gevaar verkerende plaatsgenoten kwamen voor de tweede

keer dit seizoen tot een 2-2 tegen de Schalkwijkers.
Ook de tweede helft was r

lelijk Zandvoort data;

tegenstander met de rug naar

het eigen doe dvvo ïg. Doeliiipe

kansen werden echter niet ge-

creëerd tot de 72e minuut. Een

se per sieekpass bei ei 'te V sse 1

die met zijn enorme sne ; ^e id ce

laatste United-verdediger zijn

hakken liet zien. Tevens behield

de man-of-the-match het over-

zichttoen hij oog in oog ii" et de

doelman kwam te staan. Hij liet

hem voor de tweede keer deze

wedst'ijd de gang naar het net

en wedstrijd die door di- komen Grove overtredingen

se soorten weersgesteld- werden echter pas in de twee-

i werd gekenmerkt, het ene de helft met kaarten bestraft

ment waande men zich op en het is niet vreemd dat alle

lanarische Eilanden en het kaarten bij de Haarlemmers

jende moment op Nova terecht kwamen.

Het tweede Haarl

de bal aannemer

Zembla, stond een fanatiek ope-

rerend Zandvoort met als sterke

man Billy Visser. De jonge spits

was overal te vinden en scoorde

tevens op een schitterende ma-

nier het tweede Zandvoortse

doelpunt. Tegenstander United/ voorzet

mse doelpunt

jonge spelers

:es zitten. Uit

1 Fortgers vrij

?n zonder ge-

Zandvoort.da: iet gic"ct;te ge-

deeltevan het eerste bedrijf op

de helft van United te vinden

vv:h;>. kwam in de 22e minuut

dop».

an Visser vanaf de

; Een

DAVO was arrogant ge

om deze wedstrijd niet in de

sterkste formatie te beginnen.

Topper Roy v.d. Mije, hij was
niet de enige, was de wedstrijd

op de bank begonnen en werd

pas in de tweede helft ingezet.

De frustraties dropen van zijn

icht e 1 later icht

hij, nadat hij Martijn Paap op

er zachtzinnige wijze had na-

geschopt, met een directe rode

kaart weer gaan douchen. De

vveel strijd had een engsz ns

grimmig karakter omdat de

gasten niet in hun spel konden

ker kant bereikte Timo de Reus

die via een diagonale kopbal de

Haarlemse keeper het nakijken

gaf. Dat moment maakt aan-

voerderMichelvan Marm actief

niet meer mee. De aanjager van

Zandvoort op het middenveld

kwam na een ongelukkige bot-

sing met een knieblessure naar

de kant.Vlak voor rust raakte de

Zandvoortse verdediging de re-

gie even kwijt. Na een afgesla-

gen aanval werd de bal onvol-

doende weggetrapt en kwam
pardoes voor de voeten van

spits Dennis v.d. Manakker die

hinderd tewordi

ook binnen het strafschopge-

bied de Zandvoortse goalie voor

de tweede keer passeren, 2-2. In

de resterende tijd kregen zowel

Zandvoort als hun gasten nog

een aantal aardige kansen die

ofwel net naast gingen of door

de keeper werden gestopt.

Zandvoort komt door dit re-

sultaat op drie punten van

rode lantaarndrager DSOV en

passeert tevens RCH. De club

die echter garen spint met dit

se :jl;5L"jel is Olynpia Haarlem

van oud-Zandvoorter en trai-

ner Rob Buchel. Hij is United/

DAVO tot op drie punten, met

vier wedstrijden te gaan, gena-

derd. Komende zondag speelt

SV Zandvoort om 14.00 uur in

Bennebroek tegen B5M.

£A£(JgO Breinbreker

, \, \, s

~zizzr~
. > -.ie puzzels op pagin

Start golfcompetitie

Evenals vorig jaar spelen in de competitie van 2008 twee

teams van de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee in de

NGF-competitie.

Elk team speelt vier uitwed-

strijden en is ïx de ontvan-

gende club. De start is op

vrijdag 11 april en verder nog

op 18 en 25 april en 2 mei. De

thuiswedstrijd op Open Golf

Zandvoort wordt op 16 mei

gespeeld. De tegenstanders

zijn respectievelijk Weesp 1,

Amstelborgh 4, Groen-Geel 5

enOokmeer 3.

Het eerste team, bestaande

uit Kees van den Bos, André

Nieuwveld.Ton Striekwold, Bob

Westhoven en Jan Zwemmer,
speelt in de C dubbel negen

:ondei :apvei

kening. Twee jaar achtere

is Sonderland 1 poulewinn;

geworden en ook dit jaar g;

men weer voor de volle wir

Strandbridge

weer terug in Zandvoort!
Na een paar jaar stilte organi- viljoens kunnen maximaal 192

seert de Stichting Zandvoortse paren zich een dag lang uitleven

Bridge Activiteiten (SZBA)weer op hun hobby Het aantal deel-

eenstrandbridgedriveenwelop nemers is dus beperkt. Nadere

21 juni 2008. In twaalf strandpa- gegevens volgen binnenkort.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

IJzerhandel Zantvoort

Medina Woninginrichters

MusicMasters

Netexpo Internet BV

nel Vouwgordijnen

P.van Kleeff

Pluspunt Boomhut

RotaryClub Zandvoort

Sea Optiek

Slagerij Marcel Horneman
Thalassa Strandpaviljoen

Van Aacken Glaszettersbe

8

riff

VanderValk&Swart
Notarissen

Willemse Elektrotechniek



Trompstraat 15/6

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken

en genieten van het fantastisch e uitzicht op boulevard, strand

en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008

volledig gerenoveerde 2-kam er appartement (v.h. 3 kamers)

op de 3
e
verdieping van complex "Tromp-Borgh" is alles

nagenoeg nieuw!

Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex

• Berging op de begane grond

• Boodschappenlift

Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: €245.000,-
&>

In een doodlopend laantje in het groene hartvan Zandvoort

ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige

tussenwoning. De rustige ligging in een bijna verborgen

zijstraat van de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin,

royale woonkamer met woonkeuken, 3 slaapkamers

en ruime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke

familiewan ing.

• Inpandige berging

• Op loopafstand van alle voorzieningen

Woonoppervlakte ta. 140m
2

, perceeloppervlak 204m'

Vraagprijs: € 469.000, -
<S>

Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een

speels opgezet complex in Park Duinwijck - het laatste

grote nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer

heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter

hoogte en een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken

en een aangenaam terras van ca. 10m dat uitkijkt op de

binnenv ijver. Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de

parkeerkelder.

Op loopafstand van het station, centrum en strand

Kinderrijke omgeving

Woonoppervlakte ca. 115m
2

Vraagprijs: € 284.000, -
&

Zandvoortse Open huizen route

Een gezamenlijk initiatief van de Zandvoortse NVM Makelaars

Zaterdag 5 april van 12:00 tot 1 5:00

Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen
verwijzen wij u graag naar onze website www.cvl.nu
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Circuit Run: topevenement met internationale allure

De door de Rotaryclub Zand-

voort en Le Champion geor-

ganiseerde Runner's World

Circuit Run 2008 is een groot

succes geworden. Weliswaar

waren er nog enkele kin-

derziekten die volgend jaar

opgelost moeten worden

maar over het algemeen

overheerste de euforie over

dit spektakel! Zandvoort

heeft er een internationaal

topevenement bij!

Organisator en woordvoer-

der namens de Rotaryclub

Zandvoort, Peter Keiler: "Hier

zijn we anderhalfjaar mee
bezig geweest en nu staat er

een schitterend evenement
met internationale allure. Het

is één groot succes. De Grand

Prix Estafetteloop, de 12 kilo-

meterloop, de Ladies Run en

de Kids Run zijn geweldige

succesnummers gebleken,

We zijn dan ook trots dat v

€ 33,000 kunnen verdek

onder onze goede doelen'

stichting Kika, stichting De

Opkikkeren goede doelen voor

'Umi

erookbij dedirec-

ïdeorganisator Le

Cees Lansbergen,

a afloop van hetdie trots

terloop, de winnaars ;

pers voorstelde. Toen di

aan te trekken m;

interland tussen

Nederland vantem.

tenzedat het'kat-i

n bij di

rgzu

in de

oide

aken.dach-

n-het-bak-

1. Niets was
ar want de

zijn Belgen

eerste 15 loper waren

derburen.AlieenbiJde

hetgeen interland

Nederlandse win-

iska Kramer. Ook

\U't'\ l'-IIM

• Licht meergranen brood

400 gr €1.25

.4 suiker donuts €2.95

• WBekBndtaartJB:

Kersen Roomboter koek € 5.95

Nieuw in ons assortiment:

Cappucino muffin € 1,95

Ontbijt muffin€ 1,95

BlueberrvCrumble muftin ^ 1,95

Div. Boterkoeken van3f€3,95

Div. nieuwe (jeünkssoorten € 1,95

ALLE NIEUWE
COLLECTIES

2008
IN HUIS

!

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

r Ton ncn-.s.

:r van het in België en

and uitkomende blad

'sWorld,was uitermate

n. Op zijn uitnodiging

A/as winnaar Koen Wilssens

naar Zandvoort gekomen en

vervolg op pagina 7

kreeg hij van burgemeester

Niek Meijer een vaste plant in

de hoop "op wat vastigheid".

cnG GROERNL

Ontvangt u al ZandvoortNieuws?

Geefu op voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Gratis nieuws - altijd zeeT actueel

Raadpleeg www.zandvoort.nl - ZandvoortNieuws

Gemeente Zandvoort

0
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Familieberichten
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Dag lieve «:• -'n ;i Ronnêke

Lieve Ronneke,

onze vlinder is weggevbgei

Ik zal je nooit vergeten.

... de dood is slechts de stilte in de zaal nadal

het laatste woord geklonken heeft.

De dood is een ontroering. Srn» dmpm

Vincent Kroese

alle mensen die van hem houder,

De begrafenisplechtigheid heeft

plaatsgevonden op vrijdag 28 maart op

Begraafplaats Westerveld in D Helmis.

Op 92 jarige leeftijd is on;

grootmoeder overleden

G.G. de Muinck-de Jong
-Trnus-

Weduive van Charles de Mulnck

* Puttershoek 11-02-1916 tZandvoort 28-03-2008

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentie Lid re 5:

2042 AR Zandvoort

De begrafcnispkclitigheid heeft inmiddels, naar

haar wens, in bc si 'ton kring plaatsgevonden.

7 april 2006 7 april 2008

Peter de Jong
"Lange"

Alweer twee jaar geleden.

Voor ons is het verdriet neig steeds intens.

Ecf

Guusje Petera

Peter & Anneke

Gitte & Roel

] ..in r..i. Sabiiie Ji B:is

Burgerlijke stand

22 MAART - 28 MAART 2008

Geboren:

Dax Duke Gabriël, zoon van: Wijdoogen.Ducoi

en: Higler, Evelyn Gabriël la.

Ondertrouwd:
van Driel.Antonie Marcel en: Bingen, Laurence

Gertruda.

Overleden:

Steen, Arie Marinus, oud 97 jaar.

Bosch, Eduard Boudewijn Willem, oud 70 jaar

van Grootel.Johan Cor, oud 80 jaar

Kroese.Vincentius Franciscus Petrus Jacobus,

oud 76 jaar

beachXc lubTIEN
Ook voor uw [bedrijfsfeesten

bent u bij ons aan het

juiste adres!

Keuken iedere avond geopend

Voor reierveringen en informatie: 025-5775200

www.beaehctabtien.nl

Waterstanden

Club Nautique ®
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Do 3 02 29 10.16 14.50 23.11

Vr 4 03 09 11.06 15.25

Za 5 00.05 03.48 11.56 16.01

Zo 6 01.20 04.26 12.30 16.42

Ma 7 02.26 05.02 13.04 17.21

Dl 8 01.09 05.43 13.34 18.06

Wo 9 01.56 06.26 14.15 18.46

Do 10 02.40 07.06 15.00 19.36

MitèiLto Imfirn** n tc^ DMpeeiflkwarie iraen-aiB

ninrnrinraHidRr md UwMa rnpls In ï**hp[Hl Vilg
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f^Netexpo

f Colofon * Zandvoortse

Verschijnt iedere donderd

huls-aan-huls bezorgd In eelZandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg39-1
2042 GE Zandvoort

Tel&Fax 023-57 32 752

Email: redactie®

Joop van Nes

Openingstijden kantoor:

Vormgeving:

IR Design Zandvoort
Maandag en dinsdag wwwlrdeslgnzandvoDrt.nl

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk 8.V.

Advertentieacquisitie:

Lettyvan den

Brand-KInderdijk

Tel. 06-434=9783
Ematf-letty»

Ca strlcummerwerf 23-37

1901 BW
Castricum

Verspreiding:

ZVO Verspreiders

Bladmanager:

06-11391478

Tel. 06 -460 460 26

Email gillis®

Uitgever:

Zondvoort Press BV.

zandvoortseccurant.nl Oplage: 9 .250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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Geen kunstvondst

in Zandvoortse bunker

De NOS-radio meldde het 's morgens al in het ANP nieuws

van 10.00 en 11.00 uur. Opvallend dat het openen van de bun-

ker in het zuidelijk duingebied, waarin zich mogelijk kunst-

schatten uit de Tweede Wereldoorlog zouden bevinden, een

i aprilgrap was.

door Erna Meijer

Toch hadden enige twijfe-

laars, maar vooral opvallend

veel pers, zich om 13,00 uur

verzameld rond een flink

gat, dat 's morgens gegraven

was. In de gestaag vallende

regen ging burgemeester

Niek Meijer met veel moeite

de toegangsdeur te lijf, doch

toen dit eindelijk gelukt was,

werd het angstvallig stil.

Stichting

Zoals dus al bekend was ge-

maakt, bleken er zich daar

geen kunstschatten te vin-

durende hype de opmaat
voor de oprichting van de

Stichting Bunker Museum
Zandvoort (BMZ). De doel-

stelling van deze, inderdaad

op 1 april 2008 opgerichte

stichting luidt: "Het tonen

van het dagelijkse leven tij-

dens de Duitse bezetting van

Zandvoort, in het bijzonder in

de bunkerstellinoen

stellinggebied. Tevens acqui-

reert, beheert en exposeert de

stichting vondsten, die tijdens

karteringswerkin bunkers zijn

Politiek Roorfsv,

Wethouder Bierman

mag nog een jaar blijven

Wethouder Marten Bierman krijgt van de raad wederom een

jaar ontheffing van de woonplaatsverplichting. Deze verplich-

ting zegt dat een wethouder moet wonen in de gemeente

waar hij werkt. Er is echter wel een mogelijkheid om onthef-

fing te verlenen. Die is nu voor de derde keer gehanteerd met

twee stemmen, van de VVD-leden Fred Paap en Jerry Kramer,

tegen. De overige raadsleden gaven wel aan moeite te hebben

met de woonplaats van de wethouder maar wilden er geen

halszaak van maken.

moeten worden voordat

het nieuwe museum
bunkers vlakbij de boulevard

Paulus Loot, zijn deuren kan

openen. De eigenaren van dit

duingebied (Waternet en de

gemeente Zandvoort) zullen

de bunkers officieel moeten

einden. Men is in onderhar

deling met het nationale gi

schiedenisbureauANNO'.o

hun educatieoiogian

Bunker' te verwerver

vaste expositie. Ook zoekt ót

stichting donateurs en muse-

umvrijwilligers en moeten e

subsidies, sponsoren en ande

re fondsen worden gevonder

'de inrichting enexploita

BAG
De BAG (Basisregistraties voor

Adressen en Gebouwen) lieert

ook nu weer voor de nodige

discussie tussen wethouder

Marten Bierman en de raad

gezorgd. Volgens Bierman

moet Zandvoort per novem-

ber; eg-jn

tiev ïhetn

iljoi ic-t

tegi

de Tweede Wereldoorlog op

de Zandvoortse samenle-

ving en om ze te doordringen

van het uitgangspunt 'nooit

meer oorlog' en het tonen

van de cultuurhistorische en

ecologische waarden van het

Donateurs (minimumjaarlijk-

L-e L'i diage€ joienvi j-.vi I
oei f

kunnen zich aanmelden via

B u 11 ke rMuse urn Zand voort@
om. Meei
nformatie

Zandvoortse bunkei

vinden op de website

zandvoortsebunkerpl

Nadat Dick Suttorp door zijn

mederaadsleden wa ; gefelici-

teerd kon hij eindelijk op vaste

basis als raadslid zijn plaats

achter de vergadertafel inne-

men. Op verzoek vanCeesvan

Deursen (GroenLinks) werd

het oorspronkelijke hamer-

stuk over de stand van zaken

rondom de aanstelling van de

een bespreekstuk.VanDeurse

wilde van de wethouder we
ten waarom er nog geen du:

delijkheld was en waarvoor e

€25.000 extra van de geinee"

te wordt verlangd. Wet houd e

Wilfred Tates antwoordde dat

er de laatste dagen bepaalde

ontwikkelingen zich hebben

voorgedaan waardoor hij de

raad niet vóór 1 april had kun-

nen inlichten. Deze datum had

de wethouder tijdens de com-

dit project genoemd. Hij kon

melden dat er een stichting

Marketing Zandvoort was op-

:ht met hem als voorzitter.

basisadministratie op ord<

te hebben om vóór febru

ari 2009 klaarte zijn. Volgen;

hem is dat nodig om sanctie;

van Den Haag te voorkomen

Belinda Göransson (VVD) \:

dat niet met he -et

libera iads ki := :elfsv.

:e =

n voor de organisatie van

nieuwe marketing mana-

r. Tates stelde voor om in

n uitgewerkt voorstel te

overtuigd dat er nog hele-

ring is vastgesteld, waardoor

de wettelijke grondslag voor

sancties totaal ontbreekt. Zij

dat de w ethouder naar voren

wil halen als onderdeel van

het verlangde aanvullend kre-

diet van ruim € 300.000 voor

deze operatie, in "eigen poc-

ket" houden. Zij wil dat de ge-

meente Zandvoort zich aan de

afgesproken planning houdt

en niet die van het ministerie

van VROM. Bierman vindt deze

gedachte onverstandig en wil

geen risico's lopen."Stap nu in",

is zijn credo. Het raadsvoorstel

Astrid v.d. Veld onduicelhk en

behoeft aan passing. "De cijfer-

tjes kloppen niet en nu moet ik

daar mijn stem over uitbren-

gen. Dat kan ik niet", oordeelde

het GBZ-raadslid. Volgens de

wethouder financiën, Gert

Toonen, komt de financiële

onderbouwing van het pro-

ject bij de eerste BERAP van

dit jaar naar voren. De voorzit-

ter stelde hierop een tekstuele

verandering voor waardoor het

voorstel alsnog met algeene
stemmen werd aangenomen.

Column

Volgens mij..

deeld. Was het nou echt of

toch een 1 april grap? Dit

persbericht die de bunker-

ploeg in maart rondstuurde.

"We zijnvanuit Duitsland in-

gelicht over enkele in de 2e

WO gestolen kunstschatten.

De kunst is door een Duitse

officiertijdens de ontruiming

van Zandvoort in het geheim

opgeslagen in een bunker."

De landelijke pers plus de TV

nedia n de grap, met

stel dat? Jaren geleden was

toch ook een Paasbeeld in

Zandvoort aangespoeld?

Dus.je weet maar nooit!

Zo gebeurde het dat de

één de gra

lord v

;een goed

had. Ik be-

rte lichtinghoorde bij de

en kon de grap wel waarde-

ren. Sterker nog. Ik zat in het

complot en heb samen met

de anderen veel voorpret ge-

had. De veronderstelling dat

de bunkerploeg een slaatje

uit 't geheel wilden slaan,

is onjuist. Het heeft hun al-

leen maar geld gekost. Wél

is uit deze grap de Stichting

Zandvoortse bunkerploeg

geboren Met als grootste

Zoudezewensuitkomen?

Als je het mij vraagt dan ge-

loof Ik juist daar niet in. Kijk

maarnaarde wens van Jelle

Attemaen Cor Draijer. Zij zijn

aljaren bezig om een beeld-

grond te krijgen. De collectie

is op educatief gebied uniek

en voor de badplaats zeker

ïlstei

nja;deger

samen met de verzamelaars

een intentieverklaring heeft

ondertekend en z

budget voor een 01

beschikbaar stelde,

steeds een radiostilte. Kijk,

dat vind ik geen goede grap

ent hoi laste r

in het onzekere te laten.

Er is toch wel ergens 1

geschikte locatie te vinden?

Of moeten we wachten op

1 april 2009!

XeCXerèman
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• Opening
• Notulen jaar-/leden-

vergadering 31-03-2007*

Mededelingen

afd. Zandvoort
voort nodigt de
sa ledenvergadering,

iterdag IS april 20DB
Nic.Beetslaan 14Roe; I rj -ceb;

Bestu ursverkiezing

jndvraag en sluiting

;n vanaf 4 april 2003

Fairy Golf B.V. 4>U

Fairy Goh* B.V. zoekt per direct v

Kennemer Golf Club te Zandvoort

Personeel m/v voor de bediening

full-time of part-time.

Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of

Mevr. H. van Houten 023-5713189

Copy/^-?Office

Gevraagd:

kopleer/prlntservlce * ontwerp/dtp
drukwerk * flyers ' buslnesscards

geboorte- en trouwkaarten
textielbedrukking ' kacio- en

kantoorartikelen en nog veel meer...

Week 14 -2008

4 Salsamotion: Rookie party

(Ind. gratis proefles) in Take Five a;

6 'TheDutchBlu

entertainment

s Brothers': Muzikaal

Maandelijks dansfestijn in

20 Live Jazz:

Mainstream Jazzcombo bij

Take Five, aanvang i6.oo uur

20 Concert Protestantse Kerk

21 New Wave muziekschool: Presentatie

van de popbands in De Krocht.

Mainstream Jazzcombo bij

café Oomstee, aanvang 21.00 uu

30 Viering Koninginnedag centrum

Palace Hotel Zandvoort****
ligt direct aan de boulevard en beschikt over 60 kamers, vier

iar met uitzicht op zee en een i

Wegens toenemende drukte en

zijn wij op z collega'sl

Medewerker ontbijt (parttime)
Heb je (enige] ervaring in de bediening en/of bedrij fscatering? Ben je zelfstandig,

flexibel en gastvrij? Spreek je de Nederlandse, en Engelse of Duitse taal? In deze

functie verzorg je op een plezierige manier het ontbijt voor onze gasten. Je brengt de

koffie/ thee naar de tafel, vult het buffet aan. verricht keukenwerkzaamheden zoals

broodjes afbakken en roerei met spek maken. Tevens verzorg je de schoonmaakwerk-

zaamheden die bij de ontbijtdienst horen. Onze ontbijtdiensten starten o.a. om 6.30.

dus het is belangrijk dat je o Dk vroeg heschikhaar kunt zijn.

Medewerker bar/ restaurant (fulltime)
Heb je (enige) ervaring in de bediening en/ of bar? Ben je zelfstandig, flexibel en

gastvrij? Beheers je de Nederlandse.cn Engelse of Duitse taal? Indien je beschikt over

restaurant. De werktijden zijn v<

Voor beide functies geldt datje of w

de middag- en avo

tin Zandvoort of b<

Toneelvereniging Wim Hildering speelt

op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2008

De klucht

"eens in de 1000 jaar ?"

door John Dole

In theater De Krocht

Grote Krocht 41 Zandvoort

kaartverkoop v.a. donderdag 3 april bij Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal

Aanvang voorstelling 20.15 uur, zaal open 19.30 uur

Entree prijs € 7,=

cfe
DORSMAN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r *%&
' a .

' Sportraad zandvoort

Krant niet ontvanaen?
öZandvooeise

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of maihinfo@zvo-verspreiders.nl

Onrust over inloten brugklassers

Binnen de Zandvoortse gemeenschap is de laatste tijd

onrust ontstaan over het inloten van brugklassers in het

middenbare onderwijs bij een aantal populaire scholen

in Haarlem. Men is bevreesd dat de kinderen verder weg,

bijvoorbeeld in Haarlem Noord of Amsterdam, naar school

Een vijftalscholen in Haarlem

hadden afgesproken om een

loting te houden omdat er

te' el

zouden zijn aangemeld. Zij

hebben deze richting moeten

kiezen omdat er niet genoeg

ruimte is om het grote aantal

brugklasserste huisvesten. In

een reactie zegt de gemeente

Haarlem: "We weten nu dat

dit op een aantal scholen in-

derdaad het geval is. Helaas

zal er geloot moeten worden

op het Mendel College, het

Stedelijk Gymnasium, de

Rudolf Steinerschool en het

ECL De andere scholen kun-

nen loting gelukkig vermij-

den. Het gemeentebestuur

en de gezamenlijke school-

besturen in Haarlem hebben

geconstateerd dat de pro-

cedure niet op alle scholen

gelijk is. Daardoor dreigt er

ongelijkheid te ontstaan die

niet gewenst is." De bedoelde

scholen hebben iedereen ei-

gen standaard voor inloting.

Zo zou bij de ene een broer-

tje of zusje op school al reden

zijn om brugklassers toe te la-

ten en bij een andere zou het

In wat voor functie dan ook,

werkzaam is op de school.

sloten dat alle scholen onder-

staande procedure zullen han-

teren: Op het Mendel College,

het Stedelijk Gymnasium, de

Rudolf Steinerschool en het

ECL werd geloot op donder-

dag 27 maart. Leerlingen

die werden uitgeloot zullen

zo spoedig mogelijk bericht

krijgen, zij moeten dan hun
inschrijfformulieren terug-

halen. De uitgelote leerlingen

krijgen daarbij een overzicht

van de scholen die in de be-

treffende schoolsoort nog

plaats hebben. Uitgelote leer-

n larv ichtt.: n 31

maart en 7 april inschrijver

op één van de scholen w

nog wel plaats is.

Zandvoort

Wethouder Gert Too
reet v 1 de proble

;en de

schoolbesture

is er niet gelukkig

soort discriminatie, want
dat is het in feite, mag niet

bestaan. De vakwethouders

van de gemeenten rondom
Haarlem hebben dan ook

contact met elkaar om tot

een vergelijk met de collega

van Haarlem te komen. Op dit

moment kunnen wij niet veel

meer doen want In principe

zijn de scholen autonoom."

De laatste informatie is dat

er kinderen zijn die voor de

tweede keer zouden kunnen

worden uitgeloot!

Met OOG en OOR
•

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5;

60-jarig huwelijksfeest partementen die gepland

zijn aan deHogeweg (schuin

tegenover het politiebureau)

zal in het derde kwartaal van

2009 plaatsvinden. Deze on-

dertekening zal een stap en

om zelfstandig te gaan wo-

Afgelopen maandag hebben

Ko Faber en Annie Faber-

Adema het heugelijke feit

gevierd dat zij 60 jaar gele-

den in het huwelijk traden.

Uiteraard was de burge-

meester, met ambtsketen

aanwezig om het 'bruidje'

en haar 'gom' te feliciteren.

Ook na mens de Zandvoortse

Courant van harte gefelici-

VoEle papierbak

Dat het de commissie
Planning en Control ernst

is met de vervuiling van

Zandvoort blijkt uit een

vraag die gesteld is over de

té volle papierbakken in de

Tollensstraat. Het probleem

van de overlast komt waar-

schijnlijk dat enkele maan-

den geleden de bovengrond-

se glas- en papierbakken in

de Tollensstraat zijn vervan-

exemplaar. Hoewel de bak

regelmatig geleegd wordt,

bleef de overlast bestaan.

Dit probleem is een aantal

weken bestudeerd en ge-

analyseerd. Een enkele keer

bleek er stagnatie in de op-

haallogistiek maar ook werd

er geconstateerd dat in de

container samengedrukt
karton wordt ingeworpen,

wat onnodige verstoppin-

gen geeft. Ondertussen is

als tijdelijke oplossing een

bovengrondse papierbak

bijgeplaatst. Het hoofd van

Reiniging en Groen, Peter den

Boer, heeft aangegeven dat

er actie wordt ondernomen.

Eventueel zal er op termijn

een extra ondergrondse pa-

pierbakworden gerealiseerd.

Zandvoort schoon Is heel

Zandvoort, naar hun eigen

huis gebracht. De taxichauf-

feurwas niet zo galant om een

van de dames behulpzaam

te zijn bij het uitstappen. De

mevrouw, die slecht ter been

is en met een stok loopt, be-

sloot met veel moeite op eigen

gelegenheid haar woning te

bereiken maar viel over de

stoeprand en kwam dusda-

nig te vallen dat ze niet meer

kon opstaan (later bleek dat

ze haar heup gebroken had).

Gelukkig kwamen er een man

verder geholpen hebben en

112 belden. De chauffeur was

ondertussen weggereden en

heeft nadi

zich laten horen. Wel heeft, n;

een klacht van de familie, di

taxicentrale vrijdag jl

bloemen naar de

in het ziekenhuis

Defam

hjk war

wél hulp te bieden e

zorgden dat de mevr

Een alerte lezer stuurde ons

het volgende "Als Je met de

bus naar de Jhr Ouarles van

Uffordlaan gaat, stap Je uit

bij de halte van de Ouarles

van UffortSTRAAT in plaats

vanLAANIVoortsishetjam-

mer dat de aanwijzingen

naast de abri niet op één

paal kunnen/ konden wor-

den gemonteerd. Natuurlijk,

het zijn verschillende instan-

ties, maar het is niet bepaald

nbula r het z

huis werd vervoerd. Ze w

ken u contact op te nei

metAnnemiekedeBuIjze

06-12819144.

Bouwnieuws

Kracht uit de hemel
Voor de Taizé dienst op 4
april In de Agatha kerk te

Zandvoort heeft de werk-

groep Taizé van de Lokale

Raad van Kerken zich

het gedeelte van het

Luc; 1 de

Nle Un :eft 1

tweede huurcontract in

Zandvoort met woningbouw-

vereniging EMM getekend

voor een woonproject voor

zijn cliënten. Sinds vorig jaar

worden de appartementen

het Pluspuntgebouw in volle

tevredenheid door 16 cliënten

bewoond. De mogelijke ople-

vering van de 19 andere ap-

Emmaüsgangers hun ver-

haal vertellen aan de an-

dere leerlingen, voorbereid.

Tijdens de dienst worden

teksten voorgelezen en sa-

men gebeden. Maar ook

wordt er meerstemmig ge-

zongenen is er een moment
van stilteen meditatie. Het

inzingen begint om 19.00

uur, de dienst om 19.30 uur.

Na afloop (20.00 uur) is er

koffie en thee.



fvrije

Oosterparkstraat 57 Zandvoort

Bezoek de website voor de open

Vrijehuizenmarkt huizen route van Vrijehuizenmarkt
• - a.s. zaterdag 5 april tussen 12.00 en 15.00 uur!

I Martinus Nijhoffstraat 65 Zandvoort

Koningstraat 26 Z.

ig(? woonlagen) met

Vraagprijs:

€ 329.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een i

-'%' courtage, de leukste courtage var Nederland;

chtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook '5

oonlijke en pro-actieve karakter van onze dlenstve

iplete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij vi

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraaki

Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites funda.n :

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Circuit Run: topevenement met internationale allure

:e allereerste editie van de Runner 's World Circuit Run

lelijk geworden dat Zandvoort een internationaal top-

ment kan bijschrijven op de jaarkalender. Deelnemers,

»rs en organisatoren waren het achteraf eens dat dit

ment een jaarlijks vervolg zou moeten krijgen.

met een straffe tegenw nd.

al gehad. Tot dat punt was
het voornamelijk een tacti-

sche race. De lopers van The

Distance Runners (TDR, een

sterke Nederlandse ploeg,

red.) mochten van hun coach

geen kopwerk doen. Toen dat

wel mocht was het gelukkig

te laat en kon ik alleen en als

eerste over de finish gaan ." In

totaal deden ruim 7800 lopers

mee aan deze wedstrijd- en

prestatieloop, waaronder bur-

gemeester Niek Meijer.

Estafetteloop

De Grand Prix Estafetteloop,

georganiseerd om drie goe-

de doelen van de Rotaryclub

Zandvoort te steunen, was
ook een succes. Een groot

aantal teams van maximaal

10 lopers ging van start met
onde: ande: te,

De atleten waren uitermate Tactisch spel aan kop
Oud-wereldkampioen

leentelijke ambtenaren

Zandvoort en het team
ste Nederlander Huub 'Rondje Agathakerk' van de

is (4e) beaamde de stel- 5t. Agathaparochie (waarin

en van Kramer. De beide gemeenteraadslid Gert-Jan

atleten zijn dan ookduuratle- Bluijs meeliep). Deze r

tevreden over het p

"Het circuit is een verrader-

lijke baan met veel op en

neergaande stukken. Ook het

strand zorgt voor een hinder-

glad geworden gedeelten in
(

het centrum. Alleen had het De Belgische winnaar, breed

van mij wel wat meer extreem lachend: "De wedstrijd ging

weer mogen zijn. Dan kan je pas hard vanaf kilometer 8 en

lekker tegen de elementen dat is voor mij, als langzame gewonnem
vechten", aldus winnares starter, perfect Toen hadden het jeugdti

Kramer. we het circuit en het strand.

ten en komen uit de triatlon als een rode draad gedurende

) en duatlon (Maas), de hele dag op de baan van

rcuit Park Zandvoort. De
ds Run, voor kinderen tot

jaar, werd met overmacht

n TDR. De

rste zes plaatsen bij dejon-

gensende eerste drie 'meisje-i

trainen bij en lopen voor het

TDR team. De 5 km Ladies Run

was eveneens een schot in

de roos met maarliefst meer

dan 700 aanmeldingen. De

Scholenloop, met als einddoel

Kamaioen va-i 'Jooid Mol and.

kan nog wat meer aandacht

gebruiken.

Eerste reacties

Wethouders Wilfred Tates

en Gert Toonen waren in een

eerste reactie blij met het

evenementen de afhandeling

om volgend jaar weer mee te

werken. Zandvoort zelf had

hoofdzakelijk hinder in de och-

tenduren van een vastgelopen

boulevard Bamaart. Het grote

luto's kon op het

rcuit niet s

;rkt v srdei iardo<

hoofdrace, de 12 kilometer-

minuten opliep omdat er nog

auto's op het parcours ston-

den. Ook bleek het openbaar

vervoer binnen Zandvoort last

te hebben van het evenement.

De uiteindelijke, niet te voor-

komen files na afloop waren

redelijk snel opgelost. Doorde

regen stonden er helaas wat

weinig toeschouwers langs

het parcours. Wat dat betreft

volgend jaar beter. Zandvoort

kan in ieder geval terugzien

opeen zeer geslaagd evene-

ment.

Uitslagen Circuit Run
De uitslagen van de verschillende onderdelen van de

Runners World Zandvoort Circuit Run zijn als volgt:

12 kilometer wedstrijd

1. Koen Wilssens(B) 38.03

2. Frederic Collignc

3. Leonard Ndayise

(B) 38.17

Dames:

1. Mariska Kra

2. Margriet Berkhout 45.31

3. Ingevan Bergen 46.03

12 kilometer businessrun

i.KWS Infra 4.01.24

2. LeasePlan Nederland 4.09.50

3. Plooijer Zaandam 4 12.31

Individueel:

i.JanManschot (gem.

Heemskerk) 42.38

2. Renêvan Dijke

(PrlcehouseCoopers bv) 43.53

3. Marco de Meer (LeasePlan

Nederland)43.57

Grand Prix

Marathonestafette

i.HetSporthuis:

42 kilometer in 2.40.02

2. KLM Catering 3.10.18

3Numerand03.19.33

Individueel dames:

1. Elma Molthof 17.49

Ladies Run 5 km
1. Marjon de Kok ig.03

2.SuzanNieman 19.55

3. Anke de Boem. 43

Scholen Run

1. Leon Koch 12,30

2,OussamaEIKharraz

Alami 12.53

3. Jordi Baars 13.17

1. Lisanne Wever 15.33

2. Martje de Jong 18.29

3. Maaike Zuiderwljk 15.46

Aan deze uitslagen zijn

rechten te verbinden.

Hoofdprijs overhandigd

aan winnares puzzelactie

1 maandag heeft de Winnares Van de Zandvoortse Courant

Paaspuzzei haar hoofdprijs In ontvangst genamen. Uitbanden Van

Costerus haar prijs: een LadyTalkshopper met Inhoud t.WV €150 + een jaar

lang gratis lid van tadyTalk (het leukste VroaWenplatform Van Nederland).

WWW.ladytalk.nl. MeVroaW Costerus Was zichtbaar opgetogen. "IkW nog

nooit eerder een prijs gewonnen!", luidde haar enthousiaste reactie.



Zaterdag 5 april 2008
Radio Stiphout

Grote Krocht 34-36

Zandvoort

Van 10.00- 17.00 uur

. en. bhQïtqt uolnp. ooohdeeL mee.}
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Voor al uw print- en drukwerk
Printing: Propte Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert frft. de volgende kwaliteitsproducten:

• Flye?V Folders

• Vlaggen

• S pandDeken

• OBtwenp/DTP

• B-eichflogs

• POite rri

• Huisstijle n

• 5 U< (<.< r *

• Beurssystemen

• Ttvti«Lbednilifcïng

Door u igen produttie in 2w.

snelle lEverlijden en icherpc priji

H«fl u InttrtfH? M*flk VTfJt>li|v«nd e*n offpmt en bot u
Informeren wtronic diverse producten.

PHwlinE Pe*pl* Cf«ip K!nn* Krocht I

ÏDJi JM • ZindvHiri < T.l. Cui-iÉlriis
i ' ' ' U I i-i'.i-:.- j.;|i' . .•!. il'

www.printingpeople.nl

rarrraMT^fwWi^Jifflraï 1

Rotaryclub Zandvoort dankt iedereen die de ROTARY GRAND PRIX

MARATHON ESTAFETTE tot een groot succes hebben gemaakt.

Voor de GOEDE DOELEN is een bedrag van e 33.000,- bijeengebracht!

Heel veel dank aan: • Holland Casino • Le Champion • Gemeente Zandvoort

• Circuitpark Zandvoort • NetExpo • V0MAR Voordeelmarkt • Nederlof Repro

• Straatsma verpakkingen • Bertram bakkerijen • Response Network
• Radio Stiphout • Kontent Tenten

^Netexpo
,

-Holland

Muzikale
sponsoring van:

• VanKessel

• Alderliefste

• FortNight SwtngBand

VanKessel

E-debat leverde verrassende antwoorden op

Vorige week woensdag hebben een kleine 40 personen mee-

gewerkt aan het e-debat dat bureau Berenschot in het kader

van de bestuurskrachtmeting van de gemeente Zandvoort

had georganiseerd. Oorspronkelijk waren er twee sessies

gepland maar door het grote aantal aanmeldingen, uit alle

lagen van de bevolking, werd uiteindelijk besloten er drie

sessies van te maken. Een aantal ketenpartners, partners

waar de gemeente zakelijk veel mee te maken heeft, zoals

buurgemeenten, UWv en de politie, waren voor de eerste

sessie uitgenodigd. Tijdens het tweede en derde debat wa-

ren burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties

n zet.

Het eerste debat, met de te trekken. Dat dit gelukt

ketenpartners, ging hoofd- blijkt uit het bovenstaan

zakelijk ovei de eemee'i:e Persoon |k opende en sk

Zandvoort als partner. De hij iedere sessie en Mei

andere twee voornamelijk had ook nog enkele op-

meente en de inwoners, visa ding van een paar vragen

versa. Burgemeester Niek afloop van de sessie.

Meijer had zich persoonlijk

Ingezet om in het bijzonder De deelnemers konden

de grote groep van perso- een computer reageren

nen die zich eigenlijk niet of stellingen die door bure

nauwelijks bij de gemeente Berenschot waren geforrr

laat horen, naar dit e-debat leerd. Van 'totaal mee ee

tot 'totaal oneens' en alle

antwoorden die daartussen

liggen, behoorden tot de

mogelijkheden. Ook was er

een aantal 'open' vragen die

inzicht konden beantwoor-

gelegenheld tot discussie

tussen de deelnemers onder-

ling, onder strakke regie van

Berenschot.

Stellingen als: 'De gemeente
heeft een lange termijn visie',

' k heD voldoe -~g e riogeli <he-

denom mijn wensen kenbaar

te maken aan de gemeente',

'De gemeente betrekt mij bij

de ontwikkeling van nieuw

beleid', 'De gemeente houdt

rekening met mijn wensen bij

de ontwikkelingvan beleid' en

'Ik word door de gemeente op

de hoogte gesteld van nieuwe

beleidsontwikkelingen', pas-

opmerkingen na het invullen

van de keuzemogelijkheden.

Ook werd er aan de deelne-

wachten dat Zandvoort er ir

de toekomst uit zal zien. Daa

verrassende antwoorden ge

noteerd. Bureau Berensc

gaat alle antwoorden
analyseren, Die zullen rr

genomen worden in

uiteindelijk rapport dat 1

blijken of Zandvoort gen

bestuurskracht heeft o rr

toekomst met vertrouv

tegemoet te zien.

Casemabij Radio Stiphout

Zaterdag 5 april aanstaande zullen medewerkers van Casema

bij Radio Stiphout aan de Grote krocht de hele dag aanwezig

zijn om vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.

Casema is de kabelexploitant die in Zandvoort niet alleen het

televisiekanaal en de digitale telvisie maar ook het kabelra-

diosignaal, het breedbeeldinternet en digitale telefonie mo-

gelijk maakt.

over dit onderwerp moeten
beantwoorden. Zeker ook

klachten richting de Casema
zij uiteraard zelfvoor de

klant niet v i kun

Z .'!

dat zij dit initiatief

Het kunr

pende vragen zijn

internet-, telefoon-

.üteei ordei rgebooe

ir het bestellen v

bij de aa

kers terecht. Volgens mede-

elgenaar van Radio Stiphout

Jörgen Stiphout is hier zeker

behoefte aan, gezien de vele

vragen die zij in de winkel

medewerking van Cas (

hebben gekregen om t

dag te organiseren. Spet

zullen er op deze dag e

aanbiedingen gelden \

alle door de Casema g

verde producten. Zie 00

advertentie op de paj

Betere dienstverlening politie

In 2007 steeg de tevredenheid over de dienstverlening van

de politie opnieuw. De politie Kennemerland heeft wederom

meer verdachten aan het Openbaar Ministerie overgedragen

dan de vooraf gestelde prestatieafspraken. Op het gebied van

geweld en jeugd, speerpunten van het korps, zijn ook meer

verdachten overgedragen. Daarnaast is het aantal verwijzin-

gen naar HALT en Stop toegenomen. Het aantal aan te leveren

dossiers, aangaande georganiseerde criminaliteit, is gedeelte-

lijk behaald.

LITI E

Dit ; staat te lezen in

het onlangs aangeboden
jaarrapport van de politie

Kennemerland over het Jaar

2007. Korpschef Bob Visser is

dan ook zeer tevreden met
de behaalde resultaten die

meestal boven de gestelde

prestatielimiet liggen. Zo

heeft de politie Kennemerland

het afgelopen jaar 7.518 ver-

dachten overgedragen aan

het Openbaar Ministerie. Dit

is bijna 400 meer dan het

gestelde doel van 7.126. Van

de overgedragei

zijn 1.942 (doel i

houden voor gt

Op het gebied \

rige verdachten

aan het Openbaar Ministerie

(doel 950). Daarnaast zijn

900 jeugdige verdachten

'erdachten

'anjeugden-

r bure

HALT (doel 800).

De afgelopen jaren is flink ge-

ïnvesteerd in de verbetering

van haar dienstverlening aan

burgers. Dat heeft in 2007
opnieuw tot een verbetering

geleid. De afspraak aangaan-

de het aantal aan te leveren

dossiers op het gebied van

teit is deels niet behaald. De

oorzaak van het niet halen

van deze doelstelling is met

name de vacaturedruk in de

districten. Ook heeft de poli-

tie in 2007 geïnvesteerd in de

veiligheid van burgers, wij ven

en gemeenten. Daartoe zijn

naast ruim 1650 politiemen-

sen, 92 gebiedsgebonden
werkers ingezet, als veilig-

he dsihermometers in de re-

gio. Bij de gebiedsgebonden

werker komen, opwijkniveau,

alle politiespecifieke taken sa-

besteed aan het begel

van tientallen evenem.

dit jaar in minder auto's in-

gebroken. Bij de politie werd

in totaal 3.851 keer aangifte

gedaan voor inbraak vanaf

en uit een auto (4259 in

2006). Het aantal berovin-

gen daalde van 217 in 2006
naar 191 in 2007. Het aantal

overvallen in de regio steeg

redelijk fors: van 49 in 2006
naar 64 In 2007. Echter zelfs

met deze stijging blijft het

aantal overvallen nog sterk

onder het aantal overvallen

in 2005: 96 De toename van

het aantal overvallen in onze

regio komt overeen met de

toename zoals die landelijk te

zien is. In het najaar van 2007

is gestart met een speciaal

overvallenteam. Het aantal

aangiften van mishande-

ling is gestegen van 1.708 in

2006 naar 1.913 In 2007. Ook

in 2007 is een toename van

het aantal aangiften van hui-

selijk geweld te zien. Dit Is on-

der andere het gevolg van de

prioriteit die, ook afgelopen

in het project Huiselijk

-eldw rdgege\ nhet

'an hui-feit dat slachtoffers

selljk geweld, als gevolg van

het project, bereid zijn eerder

aangifte te doen Het aantal

woninginbraken in de regio

steeg van 1.713 in 2006 naar

1.849 in 2007- Er zijn 149 ver-

dachten voorwoninginbraak

aangehouden, 28iwoningin-

b rakei

Overs

cijfers

rerdei

r weken zijn de

neente beschik-

leze krant daar

ndacht aan besteden.



KBWWWfmwiffl
Zandvoortse Courant 3 APRIL 2008

Tasvy

bevvatmeet^

minde '
zout.

TaS,y8l« E"Joy.-Kan al,W
tussendoor

transvetten.

Tastv Bite Slim: Voor wie

JSënwil letten..40 * minder
C °

"neen dan vergelijkbaar

product, op basis van kwark.

STI.ID
- FOTOWEDSTIIJ. - FOTOWEÜSTAND - F0T0WEDSTR ,iü - FOTOWEDSTB.iD - f.TWIDSTIIID - FOTOWEÜST»,.

1RIIU 'II DAAR

K-SWISS
SPORTSCHOENEN

Tasty Bite is nieuw. Tasty Bite is lekker. Tasty Bite is in een vrijgevige bui:

I
Maak een leuke foto van jezelf met een Tasty Bite. Of van je beste vriend of vriendin meteen Tasty

Bite. Of van je Oma met een Tasty Bite. Of van je konijn met een Tasty Bite. Of je leraar wiskunde

een Tasty Bite. Of....

Mail deze foto naar: info^tasty bite.nl De leukste foto's zetten we op onze site en en de tien allerleukste

worden beloond met een paar K-Swiss sportschoenen! Dus: pak je mobiel en schieten maar!

t/U PdtLohsvt

Raadhuisplein 2,Zandvoort.023 - 571 2865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

^ VOORDEEL MET 'N BITE.

/

:

,'
T«ty Bite Monnik.,, Apple

l
Normaal

1 45, tfjöejljk 3e gratis maarmeta f

2e gratis

• Toaen inlevering «a" ae *«.-.e|ï

üstyBiteOKKtatandHutsExplSnV \ Ta^yBHeQu-W
M»«h

1.45,tlJUell)K3egra

2e gratis 2e gratis

fmrtrtiifH*tmMfiK
Dorpsgenoten teksten foto Nel Kerkman

Minke van deT Meulen

Wie kent Minke van der Meul n niet? Ze is bekend als de dui-

zendpoot van Zandvoort en z e is ooit mijn 'juf' geweest. En

niet alleen van mij maar van r og heel veel andere Zandvoor-

ters.Best spannend om je juf e interviewen en nu haar eens

van alles en nog wat te vrage ,in plaats van omgekeerd. Het

cirkeltje is rond want na vee verhuizingen woont Minke in

dezelfde straat als waar ze o it in 1952 op kamers kwam. In

haar gezellige appartement i 1 de Brederodestraat halen we

herinneringen op over het onderwijs, de kerk, het vereni-

gingsleven en het leven als m eder en oma. Deze pagina is te

klein om alles te melden dus houd

ik het beperkt.

Het was best een hele A

stap voor de jonge M
Minke Heijink om te ^^H
solliciteren naarde ^H
vacature lerares ^H
lager onderwijs JJH
bij de christelijke ^^M
Wilhelminaschool 1 Kr
te Zandvoort. Ze ^H
was net afgestu- ^LJ
deerd en woonde VH
met haar twee ^H
broers en ouders In «| m
Utrecht toen ze tot ^
haar grote verrassing

per telegram een bevesti- \. .•

ging kreeg dat ze was aan-

genomen. Minke was 20 jaar ***>», rfwMeuW
toen ze in .952 met de trein

naar Zandvoort vertrok. De achter. Maarzoals ze zelf zegt:

badplaats kreeg direct een "Het leven gaat door."

plekje in haar hart en dat is

na al die jaren zo gebleven. Duizendpoot
"Hoewel ik er niet geboren Minke hertrouwt in 1967 met

en getogen ben, voel ik me Douwe van der Meulen en uit

een echte Zandvoortse", zegt dit huwelijk wordt dochter

Minke. Na drie jaar in het on- Marije geboren. Omdat onder-

derwijs trouwde Minke met wijs haar lust en leven is, wordt

de Zandvoorter Bert Rinkel Minke in 1973 benoemd tot di-

en het betekende dat ze haar rectrice van de Nicolaasschool

baan kwijt was, aangezien waarzetot 7988 zich, met veel

een getrouwde vrouw niet toewijding, voor heeft inge-

voorde klas mocht staan! Het zet. In iggi werd zij voorde 2e

familiebedrijf Rinkel bestond keer weduwe maar het leven

uit een hotel, een banketbak- gaat nog steeds door. Als enige

kerij en een café-restaurant van de negen genomineerden

aan het Kerkplein en zo werd werd Minke in 1996 benoemd

Minke 'hotelbazin'. Omdat ze tot Ridder van de Zesde Graad

niets van het hotelwereldje In de Orde van Oranje Nassau,

af wist, was het in het begin vanwege haar grote verdien-

best moeilijk. In 1965 over- sten voor Zandvoort die onder

leed op 34 jarige leeftijd haar meer zijn: president kerkvoogd

man en Minke bleef met twee van de Hervormde Kerk, Lokale

kleine kinderen (Ineke en Bert) Raad van Kerken, CDA-bestuur

afd Zandvoort, Tafeltje Dekje,

vluchtelingenproject Exodus,

groep Levensbeschouwelijke

Zorg in Huis in 't Kostverloren,

tot 2000 in het Oranjecomité,

mede oprichtster van het comi-

té Ontmoetingsdagen, vrijwil-

ligstervan het Welzij nscent rum

Zandvoort, Kerstsamenzang

en nog steeds actief lid bij

toni Win

-l.-.-e. rele r.

op haar naam heeft staan.

Tegenwoordig doet Minke het

'rustiger' aan en is sinds ig88

og steeds buitengewoon

ambtenaarBurgerlijke

Stand en heeft on-

tussen meer

bijde restauratievan

Idealisme

"Waarom ikdat allemaal doe?

Gewoon, omdat ik het leuk

vind c met n

gaan. Trouwens, het is goed

om iets te doen, dan blijf je in

het leven staan. Ook heb ik het

van thuis meegekregen om je

nuttig te maken en Iets voor

een ander te betekenen. Net

zoals ik de herdenking 4 mei

erg belangrijk vind. Ik wil de

geschiedenis doorgeven, om-

dat nooit vergeten mag wor-

den wat er tussen '40 en '45

is gebeurd", legt Minke uit. Na

twee uur gezellig kletsen krijg

ik van haar een kaartje met

daarop haar lijfspreuk 'van

het concert des levens krijgt

niemand een programma'. Een

spreuk die zeker bij haar past

omdat zij in haar leven leuke

maarook heel moeilijke tijden

heeft meegemaakt. Voor mij

en Zandvoort mag 'juf' Minke

haar idealen.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Ma; nat

il) 11

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Geen zwoele lentesferen voorlopig

Na het uitgesproken koude en sneeuwrijke paasweekeinde

was het de afgelopen dagen natuurlijk bijna een verademing

wat de temperatuur betrof. Maandagmiddag leek het wel

eventjes lente in Zandvoort met volop zon en weinig wind.

Het kwik maakte weliswaar geen bokkensprongen, maar de

dubbele cijfers werden weer eens royaal gehaald.

Later -tegen het weekeinde-

zal de luchtdruk in de regio

IJsland en Groenland fors zijn

gestegen en probeert een la-

gedrukgebied zich vanuit

Scandinavië naarde Noordzee

te wurmen en dat lijkt ook te

gaan slagen. Samenhangend

daarmee toch weer toene-

mende wisselvalligheid zo

rond zaterdag, waarbij de

temperaturen er niet bepaald

op vooruit gaan. Integendeel

zelfs,want die gaan weer iets

omlaag en komen meestal

beneden de 10 gaden uit

overdag. Toenemende nacht-

vorstkans ook weer richting

zondag, behalve op de bou-

levard en het strand.

We krijgen al met al een

klassieke aprilse situatie

aan het weerfront met een

karakteristieke onderkoelde

noorden(westen)wind, ter-

vijl velen dit natuurlijk liever

Zuld-Kennemerland veelal

rond 140 millimeter regen.

Vorig jaar beleefden we na-

tuurlijk die legendarische

waarin het half april al bijna

zinderend was met tempe-

raturen tegen de 30 graden,

zelfs op het strand! Op een

paar plaatsen viel ook let-

terlijk geen druppel regen

die maand, hetgeen zelden

werd vertoond in ons land

ongeacht welke maand dan

ook. Toen kwam de warmte
uit het (verre) oosten en de

verklaring dat het zo zwoel

kon worden vanuit die rich-

ting zo vroeg in het seizoen

den in de afwezigheid van

een (smeltend) sneeuwdek

boven Noordoost-Europa en

Rusland.

Ons weer stond begin

deze week In het teken van

zwakke randstoringen die

periodiek wat lichte regen

afgaven, zoals dinsdag even

het geval was. Toch hebben

de droge(re) momenten van-

daag en vrijdag nog wel de

overhand, omdat een zwak-

ke hogedrukwig vanuit het

zuidwesten komt uitstralen

richting de Benelux. Een en-

kele bui blijft nog wel moge-

lijkde hele periode.

ander

Waarschijnlijk beleven wi

tenminste 12-13 april nau

lijks of geen lenteweer

temperaturen in zwoele

merse sferen. Halverweg

maand moeten we dan

paar dagen voorgescho

gaan krijgen waarop we

Weer

Temperatu

Do. Vr Za.

-

Max 10 11 9

Mm 6 4 5

Zon 25% 25% 30% 3

Neerslag 25% 25%

WEST 4

70%

Wind NNW.4 WMW. 4 w

- -

30%

70%



Zandvoortse Courant 3 APRIL 2008

Take Five

eótcurnxmt TDma

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5''16U9/info@tfaz.nl

TT.'U
in lEWnf™

Vim- m iitgetvetilf» van de bouJilmotgrifl

Keuzeweekmemi
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feeshing ei i

€16,75

Wij heten u

van harte welkom

Een goede dag voor scouting én weeshuis

ppBrïlaklïOm'

>i mjtrl»*idl| Cl C.

m ASl^NgDELIGHTS * -
JH !W^5 !; ; ^ ^

*-

1
April Voorde elmenu ^

(™or2<™>___
, f

"5 * Dim-Sum: 2x Mini Loempia's F e 13,50 H"

» hBt UlleenwhalenJ ^
3 - Babi Pangang 5peciaal '

>. * Kipblokjes in Kerrieiaus

s
* 2x Witte Rijst .;'..

c
^ Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

ë Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 57145S7 Jj*
Ingang lijkant (straatje richting station) *

Café Oomstee

Zaterdag 5 april

Bluesavond
met

DJ Descanso

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

De Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris - St. Wilibrordus hield

afgelopen zaterdag een open dag. Naast het werven van nieuwe

leden, was er ook veel aandacht voor het goede doel Stichting

KiBaHome voor het weeshuis St. Kizito Babies in Oeganda. "Alle

opbrengsten van de open dag zijn voor het weeshuis."

De Nationale Scoutingc: .-iji:.- de

landelijke open dag van scou-

ting Nederland. Ook Scouting

Stella Maris - St. Wilibrordus

opende haar deuren om kin-

te laten zien wat Scouting

Inhoudt. De bezoekers kon-

den aan allerlei activiteiten

meedoen. Er was van alles toe

doen: knopen leggen, kaarsen

maken, figuurzagen, kompas

leren lezen en broodjes bakken

bij het kampvuur. "We zijn nog

op zoek naar meisjes van 7 tot

10 jaar voor de Kaboutergroep

en jongens van 11 tot 16 jaar

voor de Verkenners. Maar ook

fi4.5"tot7jaar

; terecht, lede

is welkom. Als ze willen kun-

nen ze een dagje meelopen.

De eerste vier keer is het gra-

tis", vertelt scouting e dster

Veronica Kinneging.

Goede doel

De open dag van scouting

Stella Maris - St. Wilibrordus

is verbonden aan het goede

doel Stichting KiBaHome voor

het weeshuis St. Kizito Babies

in Oeganda. "We hebben met

onze scoutinggroep en foto-

graaf Rob Bossink een mooie

verjaardagskalender gemaakt.

Er Is een mini speelgoed beurs

en magazijnverkoop. Voor een

paar euro kunnen bezoekers

hun auto laten wassen. Alle

jpbisngsten gaan naar het

goede doel", aldus Kinneging.

De scoutingleidster is zeer

tevreden over de opkomst.

De negenjarige Rosa is heel

enthousiast: " Ik vind het hier

hartstikke leuk." Ook haar

vriendinnen Melanie (10) en

Iris (7) hebben het naar hun

zin: "Het was allemaal even

leuk." Alledrie zijn ze het er

ook unaniem mee eens dat de

opbrengst naarde weeskinde-

ren in Oeganda gaat: "Die kin-

dertjes hebben het daar heel

slee Ir:, daarom moeten wij hel-

pen." Lies Lucas van Stichting

KiBaHome is zichtbaar ont-

roerd door de grote inzet van

de scoutingvereniging."Het is

fantastisch dat iedereen zich

zo met hart en ziel inzet! Met

behulp van de donaties kan er

nu al een wasplaats gebouwd

te doen. Alle hulp én elke do-

natie is van harte welkom",

aldus Lucas.

De verjaardagskalenders zijn

voor €10 per stuk o.a. te koop

bij Bruna Balkenende. Bezoek

voor meer Informatie de web-

site van Scouting Stella Maris

- St. Wilibrordus www.wilste.

nl. Wilt u Stichting KiBaHome

steunen? Uw donatie kunt u

storten op bankrekeningnum-

mer13.94.8T.389 t.n.v. Stichting

KiBaHome. Binnenkort kunt u

voor meer informatie terecht op

de web5itewww.kibah0me.nl.

Doe overgewicht in de ban met Fit, Food & Fun

Steeds meer kinderen in de leeftijd tot 12 jaar kampen met zoals verpakkingen verzame-

overgewicht met alle gevolgen van dien. Ze hebben/krijgen len. De kinderengaanookeen

. . ... .... , , . . .. eet- en beweegdasboekje
last van lichamelijke klachten en pesterijen en zijn vatbaar

, , , , .

bijhouden. Hierna volgt een
voor ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd. speelse beweegles van een

uur met aandacht voor con-

r op de Zandvoort, Fysiotherapie- dit ie en vaardigheden,

scholen praktijk De Boeren Zwart en

de gemeente Zandvoort. Fit, Food &i Fun start dins-

dag 8 april in basisschool de

De cursus bestaat uit 10 Duinroos voor de voedings-

'ekelijkse voedings- en be- les en de beweeg lessen zijn

'eeglessen van 15.45 tot D U de De Boer & Zwart. De
'.30 uur voor de kinderen cursus kost € 50. Abonnees

n 2 ouderavonden over ge- van het Service pa spoort be-

Dnde voeding, opvoeding talen € 35. De cursus wordt

n beweging. Tijdens de voe- door diverse zorgverzekeraars

ingslessen wordt in 30 mi- vergoed, raadpleeg hiervoor

ling Jeugdgezondheidszorg nuten praktische informatie uw polis! Aanmelden kan

van de Hulpverleningsdienst gegeven, gepraat over het bij het Servicepaspoort, tel.

Kennemerland/GG&GD, maken van keuzes en zijn er 023-8918440 of via de web-
Sportservice Heemstede/ leuke huiswerkopdrachten site www.servicepaspoort.nl

Binnenkort v

Zandvoortse

een preventief voedings-

bewegingsprogramma aan-

geboden: Fit, Food & Fun. De
cursus wordt in Zandvoort ge-

organiseerd in het kader van

de campagne 'Vet Gezond!'

door het Servicepaspoort in

samenwerking met de dië-

tisten van de thuiszorgorga-

nisatie ZorgBalans, de afde-

Open dag Zandvoortse

Bomschuit Bouwclub

Onder

clubhu

e belangstelling werd afgelopen zaterdag in het

n de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub aan de

Tolweg een open dag georganiseerd. Deze historische mo-

delbouwvereniging werd op 20 november 1977 opgericht

door de heren Wagenaar en Steen, met als doelstelling de

cultuurhistorie van Zandvoort, door middel van modelbouw,

te bewaren en tot leven te brengen. Naast de bomschuiten

worden ook badkoetsen en verschillende gebouwen, zoals de

watertorens, op schaal nagebouwd. Indien nodig, repareren

zij ook speelgoed.

Des: ds telde de veiemgirg

veertien leden en het eerste

piqect dat op stapel werd ge-

zetwas het vervaardigen van

de grote bomschuit, die thans

nog te bewonderen is in het

Zandvoorts Museum. Zoals

bekend is een bomschuit een

vaartuig, dat onder meer werd

gebruikt door kustvissers uit

dorpen als Scheveningen,

Katwijk, Noordwij k, Zandvoort

en Egmond. Aangezien deze

plaatsen niet over een haven

beschikten, moesten de sche-

pen dan ook vanaf het strand

afvaren en daar ook weer
aanlanden, waardoor de le-

vensduur aanzienlijk beperkt

werd. De Zandvoortse bom-
schuit verdween uite 'H-lelijk

in ig2g uit het strandbeeld.

De club bestaat thans uit ne-

gentien leden. waaronderdrie

vrouwen. Al 12 jaar behoort de

huidige secretaris Elly <ei:e\.

als eerste vrouw, hiertoe. Ook

zijn drie leden afkomstig van

de opgeheven Noordwijkse

vereniging. Gelukkig trekt

deze bijzondere hobby niet

alleen ouderen, maar bekwa-

men drie jonge leden, tussen

18 en20 jaar, zich elke dinsdag

in dit zeer moeilijke handwerk

aan de hand van veelal oude

Tot in de kleinste details zijn

modellen van bijvoorbeeld

de ZV4. ZV7 en NW12 te be-

gel, maar vooral liefde en

c-eat v teit {zie de piepkleine

vismanden of oogjes aan de

zeilen) komen de leden tot

prachtige resultaten. Wilt u

zelf een bomschuit bouwen
of iets anders? Word dan lid

voor slechts € 1,50 per week!

Allerlei benodigde machines

staan opgesteld in het club-

gebouw, u dient alleen uw
eigen gereedschap mee te

nemen. In opdracht worden
ook bomschuiten, garnalen-

boten, badkoetsen enz. ge-

bouwd. Men dient dan wel

rekening te houden met een

levertijd van één jaar. Naast

nieuwe leden zijn ook dona-

teursvan harte welkom. Dit

kan a S-.dffe

Voor meer informatie of een

rondleiding kunt u krijgen via

www.bomschultenclub.nl of

telefoon 023-5714632.



CENSE
LINGEN

DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en (Je boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-ei

jaien woning met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers

keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.

Begane grond: Entiee/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar i

terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekelder en toegang naar d-

eetkamer en deur naarde patiD. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapka

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

• EiekrifcMe rolluiken

Elektrische zonneschermen 2006

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 295 r

Vraagprijs € 549.000,--

Zat.S april

OPEN HUIS
12.00-15.00 <&>

ni ui
1 r 1 ü ! !!

10 1 1

Uil
ZANDVOORT, HOGEWEG 30-32-34

"ResidenceCocarde"
v tuu min grarru ut hn cmtJun wtacti fti tD* jpfuiumefmncomplii

ïpcntlKïiraHrirtiKCiidiJ. * 1H m". 1bit** vji CSm'

ut jriavrkinj ilLil ijplmak iin lixjrfaKnc rtWIML^ill

- Upa mm bopali4am]twi tictTiltaraL bou levird ct

* KMpianHii rf* IQOIXBvanL, pfhrtp*rkMf[ilrfien 3fl£O0viin

* ratio* onuw imlBilE ga .r^U^.xrrjM nl

INFORMATIE?
KOM LANGS OP ZATERDAG 5 APRIL TUSSEN 12.00 EN T5.QO

UUR OP ONS KANTOOR AAN ZEESTRAAT 54

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.

Dus ook in 2008 is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet: Nog geen ZandvoortPas?
Verleng nuuw ZandvoortPas, Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

dan kunt u weer een jaar lang profiteren Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00! van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit! „„„all* eratis een Zandkorrel plaatsen.

Tevens krijgt u op

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Zandvoortse Open huizen route
een gezamenlijk initiatief van de NVM makelaars

U bent van harte welkom op zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00 uur

Voor meer informatie kijk op onze website www.vanschaikomaco.nl

Hr>>f*Ëu5$A 2D«GJZaitfrt»n" TCZ3 57I2544 FOZ3 5TI7596 •1to*/M!£tl6 kwrmta.nl vnrn rtTOChaitems:Ml



NVM OPEN HUIZEN ROUTE: ZAT. 12.00 - 15.00 UUR

1

Vraagprijs: € 269.000,= k.k. Vraagprijs: € 259.000,= k.k. Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Vraagprijs: € 179,500,= k.k. Vraagprijs: € 169.000,= k.k. Vraagprijs: € 429.000,= k.k,

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k. Vraagprijs: € 539.000,= k.k. Vraagprijs: € 119.000,= k.k. Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

/?§ GREEVEN
makelaardij o. g.

T-ekfmn.: oz^-?-?- 53 234.

'.yA

OOR IEDERE BEZOEKER EEN GRATIS CAKE!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven

Aetieve makelaardij

tegen scherp tarief!

eva IfflffFV
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Vakman onderhoud zorg- en
medische inventaris m/v
voor 36 uur per week
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels- of zakenadvertentles

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsrwj

particuliere «oorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ezebon Ingesloten envelop (metgepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht ;B

Inleveringvóór maandagn 00 uur betekent plaatsin

eld) afgeven bij. sVPEIkdft-ffcisHkinenellelett

dezelfde week.

.i",1
.';''-'- ''' if aport vakje pfoab "

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist UwZandvoortpas nr

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhoud zonder

Gezocht:

opvang voor mijn 2

kinderen (8 en ïojr).

Voor 2 middagen p.w.

Kopje thee, school praatje,

etc. Van 15 tot 18 uur,

centrum Z'vrt.

Bel alsje het leuk vindt:

06-47161185.

Garageverkoop:

zondag 6 april,

Jan Steenstraat 1.

an 10 00 tot 17.00 u

Te koop gevraagd:

Roei apparaat

Tel, 5719880

Bijbel:

God vertrouwt je toe

aan zijn engelen die

ook gaat (Psalm 91:11}.

Gebed nodig? Bel het

Huis van gebed: 5363804.

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 3172

Mobiel 06-54264 259

Vooral uw behang-,

wit-enschilders-

werkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAGenNAR
Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-lnternet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos) netwerk

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

MetgarantieenKvK.

:amilieopstellingen

op 6 april 2008.

Incl. lunch.

Aanmelden/info:

Atie Spaan,

tel, 023-5718442

Gevraagd: jonge d.imes

voorsex.€-ioo-€i50.

Dlscr.verz.Tel. 5716998

Wonderen;
e gebeuren nog steeds.

35aprtl.i9.30 uur is er

een grote genezings-

dienst in de Shelter,

Eksterlaan 1 Haarlem,

levensstroom

of 023-5363804

Playstation buzz spellen

dlv titels nieuw €25,00

magnetrons va € 40,00

dvd spelers va €15,00

portable dvd spelers

va €50,00 kl.tvs platte

beeldbuis va €50,00

stofzuigers va €35,00
speelgoed w.o. Barbie

en Bratz met

kortingen tot 70%
Spaanse gita-

Routers voor draadloos

internet va €25,00

heel veel huish. art.

met hoge korting

Geopend zat 14-1811

Max Planckstr.48,

Zandvoort Noord,

tel 06-10745881.

Q<DOO<D0Q
Klarinettist/saxofonist Joris Roelofs in De Krocht

spelen bij zijn klarinetleraar.

Na een jaar stapte hij over

naar Paul Weijling voor de

specifieke saxofoonlessen.

De Jazzmuziek had daar-

bij zijn speciale aandacht.

Uiteindelijk is Eoelofs cum
laude afgestudeerd aan

het Conservatorium van

Komende zondag heeft het trio Johan Clement Joris Roelofs

uitgenodigd voor het op één na laatste Jazz in Zandvoort-con-

cert in De Krocht van dit seizoen. Joris Roelofs mag worden ge-

rekend tot een van de meest getalenteerde jonge Nederland-

se jazzmusici. Ondanks dat hij pas 24 jaren jong is, heeft hij al

heel wat ervaring opgedaan en met veel bekende jazzmusici

gespeeld. Op zesjarige leeftijd gaf hij al aan dat hij saxofoon

wilde gaan spelen. Men vond dit instrument nog te zwaar

voor die leeftijd en dus begon hij met klarinet.

e in- burg. Op elfjarige leeftijd

k en vond de jonge muzikant de

ein Pijnen- tijd rijp om saxofoon te leren

Ondanks dat je er hard voor

moet werken heb je ook ta-

lent nodig en gevoel voor je

instrumentfen). Dat het ta-

lent bij Roelofs aanwezig is

blijkt uit het feit dat hij al een

aantal jazzprijzen heeft ge-

wonnen. Hij won de prijs voor

beste saxofonist tijdens het

Nationaal Bigband Concours,

op 17-jarige leeftijd de Pim

Jacobs Muziekprijs (met in

de jury onder andere Frits

Landesbergen, drummer van

het trio Johan Clement), het

Prinses Christlna Concours In

2002, de Stan Getz/Clifford

Brown Award 2003 (op 19-

jarige leeftijd!) en de Deloitte

Jazz Award in 2004. Roelofs

een lyrisch en swingende

saxofonist en doet qua toon

op de altsax een beetje den-

ken aan Lee Konitz. Op klari-

net heeft hij een heel mooie

toon en een duidelijke eigen

Stijl.

Hete ncert begint c

de entreeprijs

14.30

Eens in de duizend jaar;

klucht door toneelvereniging Wïm Hildering

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 april speelt 1

dering een klucht van John Dole: Eens in c

De klucht gaat over een wat

onhandige jongeman die als

hobby sterren kijken heeft. Hij

vergeet daarbij de dames een

beetje. Dan komt er hulp van

bovenaf. Eens in duizend jaar

gebeurt er een wonder.Tijdens

deze voorstelling bent u daar

getuigevan.

De stralende ster Lyra bezoekt

de aarde. Gerard Groen, de

amateursterrenkundige, heeft

haar geroepen maar door haar

veiscn ;ning :i '.i zijn rui" =e

leventje op zijn grondvesten.

Kamergenoot Fred kan het

loofde van Gerard.Andrea, ziet

letterlijk sterretjes. Selena en

Roos raken geheel van de kook

en zelfs Gabri van Zon kan

geen licht brengen in de zaak.

Alleen de moeder van Gerard

blijft rustig en ziet alle ont-

wikkelingen geamuseerd aan.

Kortom genoeg ontwikkelin-

Het toneelstuk wordt opge-

voerd in theater De Krocht.

Op beide dagen is de aanvang

om 20.15 Uur Kaarten zijn a

€7 per stuk te koop bij Bruna

Balkenende aan de Grote

Krocht of tijdens de voorstel-

lingsavonden aan de kassa

van De Krocht. De voorverkoop

start op 3 april aanstaande.
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New Wave op de planken
Al zo'n 14 jaar werkt de stichting New Wave aan de ontwik-

keling van de muzikale talenten die Zandvoort rijk is. Zo ook

vandaag, zondag 30 maart, laten de leerlingen van de mu-

ziekschool vol enthousiasme zien en voornamelijk horen wat

zij de afgelopen tijd hebben geleerd. De jonge muzikanten

gaven een mooi optreden in Nieuw Unicum.

Vele ouders hebben ziel

verzameld in het prachtigi

waarde uitvoering plaats za

vinden. Ook een groot dee

van de bewoners van Nieuv

Butter. De storing,

geluidsinstallatie 1

werkende podiuml

voor de leerlingen

ziJ"

Un <o in-

kijkje nemen. Beginnende en

gevorderde muzikanten pak-

ken voor even de touwtjes in

handen door op het podium

hun instrument te bespe-

len. Zo staat ook Rianne van

Met nog maar 2 maanden
keybord les, laat zij het pu-

bliek weten wat ze in petto

heeft. Met een bevestigende

blik van haar docent Anton

Treffers verlaat zij vervolgens

weer het podium. Nerveuze

leerlingen zitten met dikke

mappen vol muzieknoten in

de zaal en betreden om de

beurt de planken.

New Wave, gevestigd in

Pluspunt, richt zich voorname-

lijk op kinderen en jongeren,

maar ook volwassenen kun-

nen bij deze muziekstichting

terecht. Wanda Poots sluit de

muziekuitvoering af met een

pracht ge Aria van J.S. Bach op

de dwarsfluit, onder begelei-

dingvan haar docente Josine

Wave geen probleem, eerder

geeft het een extra kneuterig

en gemoedelijk sfeertje aan

"Derr ziekschool biedt ieder

zikaalgebiedvi

leren en/of de ambitie heeft

om zijn of haar muzikale ta-

lentte ontwikkelen, een kans",

aldus Leo Sanders, directeur

van New Wave. Momenteel

en er wordt dan ook hard aan

gewerkt om dit ook binnen de

Zandvoortse muziekschool

te bewerkstelligen. Het com-

pleet maken van het aanbod

is het grootste doel en daar

proberen de docenten van de

stichting dan ook alles aan

te doen. Minimaal twee keer

per jaar verzorgt New Wave
een uitvoering. Op maandag

de popbands van de muziek-

school op het podium schifte-

en the Red hot chili peppers.

De entree is gratis en u heeft

gegarandeerd een gezellige,

maar vooral muzikale avond!

m->



APPELTAARTIMPERIUM ZANDVOORT
ït of bij een vergadering e

1? Dat kan. Uw appeltaart kunt u bestellen bij de

Ii Pluspunt, tel. (023)574 03 30. Uit de

appeltaart kunnen 12 punten worden gesneden en de

kosten zijn 8.50 per gebakken taart. Ook kunt u ongebak-

en. zodat de heerlijke geur aanwezig Is

w horecagelegenheid. Op dinsdag- en vrijdagochtend

worden de taarten gebakken.Wilt u bestellen, dan graag

jiterlijk een dag van tevoren doorgeven.

JEUGDHONK CHILL OUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kindt

n het basis onderwijs, de Chili Out is open op

dinsdag en woensdag van 15.00-17.00 uur en kunnen

's op de playstation. lekker hangen op de bank,

gebruik maken van een drietal pc':

spelletje spelen en kunnen iets te drinken halen.

KINDERDISCO THE SWING VOOR ALLE KIDZ
VAN 6 T/M II JAAR
Vrijdag 4 april is er weer een kinderdisco voor alle

zandvoortse kidz vanaf 6 jaar. Goeie muziek, glitterbolli

discolichten en een goeie sfeer maken deze avond

feest waar jij moet zijn geweest! Vrijdag 4 april 1 9

21.00 bij ons in Noord!!

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Ie maand is er bij Pluspunt een

Danscafé.

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid oi

:n het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open I 9.30

Entreekosten danscafé € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

HELPDESK VOOR COMPUTERVRAGEN EN
PROBLEMEN!!
Op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur

kunt u in het computer lokaal terecht met uw vragen

problemen op PC gebied. De medewerkers

mi een vrijwilliger

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN
DIVERSE ORGANISATIES:
< Medial:

Bloedafname en trombos edienst: maandag en donderdag
ir kunt u terecht in het wijk-

steun punt.Andere dagen in het Huis in de Dl
1 Loket Zandvoort:
ledere donderdagochtend van 09.00-1 i

1 Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag I 5.00- 1 6.30 uur (even weken)

ji weken)

WijkmeestersEMM:
Dinsdag I 5.00- 1600 uur
< Zorgloket stichting ZorgCi
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

1 Helpdesk compunic/pluspu
ledere dinsdag

vragen en probli

Dagblad "de Pers" Van maandag t/m vrijdag

srkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

1 9.00-20.30

h, the Picture...

Hein Schrama

piano-fan

Hein kon nog maar net lezen, toen hij

zich voor het eerst achter de piano

settelde. Nu, veertien jaar later, zit

hij nog steeds vaak op de pianokruk.

Thuis, maar af en toe ook bij gele-

genheden, speelt hij voor zijn eigen

Column
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n andermans plezier. "Ik heb n al die jaren heel wat geleerd,

naar uitgeleerd ben je bij pianospelen nooit! "vertelt hij.

Hein is 18 jaar en zit in zijn een aantal avonden per week
erste jaar van de studie bij café- restaurant Mollie &
mail Business & Retail Co. "Af en toe best druk dus,

Management aan hoge- maar tijd voor pianospelen

chool InHolland. Hij geniet heb ikaltijd!" aldus Hein.

an het studentenleventje,

s lid van het Haarlemse he- Piano in huis

endispuut Carpe Noctem Hein begon met pianospe-

n woont sinds een weekje len toen hij heel klein was.

net twee dispuutgenoten in Zijn eerste tonen speelde hij

e Haarlemse stad. Om wat op de eigen piano in huis.

eld te verdienen, werkt hij 'Sindsdien ben ik regelma-

tig op de kruk gaan zitten

en kreeg ik er steeds meer
plezier en handigheid in.

Natuurlijk kon ik ook telkens

meer spelen, leerde ik steeds

meer. Ook nu leer ik nog. Dat

is het leuke van pianospelen:

je bent nooit uitgeleerd!", ver-

telt hij enthousiast. Nu Hein

onlangs zijn ouderlijk huis

heeft verlaten, moet hij ook

de piano missen. Maar wat
betreft Hein niet lang meer:

"Ik ben echt druk op zoek naar

een betaalbare piano. Ik wil

Hein het meest t hu 1;

"Ik speel

tuurlijk voor de gezel-

ligheid, bijvoorbeeld

als er bezoek is. Wat
ik speel? Van alles, van

dassiek tot pop en ook

eel Nederlandstalig",

ertelt hij. Af en toe

speelt Hein ook bij be-

paalde gelegenheden in het

dorp. "Zo zit ik al aan aantal

jaarop 5 mei bij de ouderen-

bingo in De Krocht achter de

piano. Ook heb ik wel eens in

het Huis in de Duinen en de

Bodaan gespeeld. Afgelopen

jaar nog werd ik gevraagd om
te spelen tijdens het diner

na de bekendmaking van de

Zandvoortervan het Jaar."Dit

soort dingen doe ik echt met
heel veel plezier!", vertelt de

enthousiaste Hein tot slot.

Heb je ff ...

. voor Samina Krachuwott,
17 jaar

Waar kennen wejou van?
" < we~k bj "eys &. Souven ra an

Faahion Store 'm Center Faro

:et zij- eige- :

ijk twee verach

-<d9,

eikaar over. Dus, het komt voor

óa~, ik tijdens het werk van win-

kel wissel. Het maakt voor mij

niet zoveel uit waar ik sta. Ik vind

het allebei leuk. In Center Farcs

hangt altijd een vakatrtiesfeer-

vje: iedereen ia lekxer v-o y«: en

relaxed. Mijn collega's zijn ook

leb het

ergn -lijn z

Wat doe je in het dagelijks leven?

"Ik zit in het vijfde van het VWO. Venier dans ik heel veel. Vooral

,Vi lei. jiHzz in •:'' c.v.dïm. "hi-'jc- :> e-.-.-t mjn -si-v.]. ..iterdeljl'

wil ik löte- profeaa onele f-ar.-icrc-i \orden. Daarom aoe ï< nu

aiid t' ca c-ri' ";c-:'gL
:

lat-ï-' ".-f O': ':- c-.~ ee' c-ai-ic-o e d\-t\. et

liefst wil ik zoveel 'nogely* tfniisen. I let ioli natuurlijk te gek

n op

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik zit op Sticlit 113 Jci.jg;5 KIn a c.=l ir .- "sie-dam. We hebben
.-ij- ii-:ULiiL=3la 'ic-.'cnas.r'.a- üz. 1C' DalmatAïn en - saepoester

ijedii^n. Met de vo o ratel 'gen voeren .-.e van door hee

Nederland. Nu zijn -t,c- a a eer d-uk met een nieuwe musical,

i let. is echt hartatikke teuk om te doen."

I Know Where It's @
Vrijdag 4 april:

go's NOW @ Patronaat, Haarlem. Rock,

dance, pop, hiphop, R&B, alles uit de jaren

'90 komt voorbij. De prijs voor een kaartje

is 9 euro, het is open van 23.00 uur tot

04.00 uur.

Vrijdag 4 aprih

:r tot 23.30 uur gedanst worden op de

jziekvan DJ Andres bijTakeFiveaanZee.

De 'Rookie Salsa Party'. Entree is gratis.

Zondag 6 april:

m Knights e> Bloomingdale Een

joot feest voor house liefhebbers, opge-

orMark Knight.Als internationale

- headliner staat hij garant voor een avond

/an de bovenste plank Naast Mark

ok o.a. Lucien Foort en Marceila

1. Een kaartje kost 10 euro en het

feest duurt van 16.00 uur tot 23.30 uur.

I Woensdag 9 april:

non van Collei

I Days in Paris' in de bi

indvoort. Aanvang ie

Stukje rijden...

Daar sta ik dan, met een

bibberend pruil-lipje en 10

kromme tenen, op het CBR

. Het moet nu

dan echt gebeuren, ik ga

afrijden, voor de eerste keer.

Mijn -nooit van mijn zijde

geweken- rij- instructeur

Bert Hoogendijk laat mij al-

leen; alleen met de man die

misschien wel op het punt

/en in 1 dag te

"We gaan bij

htsaf en ver-

volgens meteen links bij de

stoplichten." Zo snel als hij

het zei, zo snel liet de motor

het afweten. En ik had 'nog

wel 'm'n goeie schoenen'

aangetrokken... De rit ver-

liep vervolgens op rolletjes,

maar we juichen uiteraard

niet te vroeg,,, We moeten

nog inparkeren... Beetje naar

links, naar rechts, koppeling

inhouden,nu niks verpesten:

you can do it! Eenmaal bin-

nen ging Dhr. Proost aanzijn

tafeltje zitten... Ondanks de

blablablabla,maaklkereen

voldoende van. Vandaag is

de dag dat alles anders

gaat worden, Zandvoort zal

Zandvoort niet meer zijn, nu

ik legaal in een auto zal mo-

gen rijden. Een week later

kon ik mijn rijbewijs opha-

len bij de gemeente. Direct

maakte ik met mijn moeder

een uitstapje naar het tuin-

centrum wat uitliep op een

continu afslaande motoren

ik duidelijk de aandacht trok,

o.a. van de politie. Met een

knipperend stopbord werd ik

aan de kant gezet. Of ik even

mijn rijbewijs wilde laten

zien. "Maar natuurlijk me-

neer de politieagent!" Trots

liet ik hem het pasje zien.

"Rij voorzichtig", was wat

hij zei. Mijn eerste keer tan-

ken ging eveneens niet van

een leien dakje; niet alleen

de tank zat vol met benzine,

ook mijn broek en schoenen

hebben zich mogen drenken

In deze heerlijk ruikende

vloeistof Aldus mijn eerste

week autorijden...

In de tweede week? Een

zeer trotse punto rijder: It

onlygets better! En zo is het

net.

IV'O-
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Ook zo'n zin om weer naar
buiten te gaan?

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

/ <&#S>

P0CK V70TO
ilUti**!^

WQSCHNO
CLASSIC

35% KORTING

KATE MOSS
IHCÏt E*J do TcUCt» 30 n*

ff
(fl

i ,

eoss
BOTTLED

EjudoTo*ttViicMni

30% KORTiNC

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREE SOUL, O'NEILL, DIESEL,

CLAESENS IKKS, G.SIS, G.BRO, MISS SLXTY,

GUESS, REPLAY, G. SIS, ENERGIE,

AIR FORCE, NO-NO, DIESEL IKKS,

40 WEFFT, RA-RE, NOLTTA

ZONDAGO APRIL
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
50% tot 70% korting

(ook pinnen is mogelijk)

Op Kinderdagverblijf

MW
Burg. NauJijmaan 101, Zandvoort

Hm.,

S

Wy hebben de lente

alm h is!

HaiteabMt ff landwart tel.. <30-V 110 éO

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagettenst

bij J cian Huls

Tel: 023 - 571 24 1B

r H, WILLE MSE
ELEKTROTECHNIEK3

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Y$tf 2008

&
Op WOENSDAG 9 april kunt u

weer een marktkraam huren voor de

ROMMELMARKT !!!!!!

Dit kan in de Krochtvanaf 19.30 uur

tot 20.30 uur. Prijs per kraam € 20,00.

Let opl I Per persoon kunt u

maar één kraam huren

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 30 APRIL A.S.

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zondvooit.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Vanaf half april weer de
gehele week geopend

behalve zondag.

Van StolbergwGg 1 Tel. 57 1 70 93

50 plus pagina *,

V rmOTirrrr
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De wereld dichterbij in huize Bodaan

Afgelopen donderdag namen dr!

VA-college uit Haarlem afscheid

Bodaan. Roy Essen berg, Sven Be

ben de afgelopen 20 weken aan

geven. Hoe kwamen ze daartoe

Roy vertelt: "Om stu-

diepunten te vergaren,

moesten we zelf een

project verzinnen. Dat

kon bijvoorbeeld zijn:

Jongere leerlingen op

het NOVA lesgeven

of lessen volgen bij

Microsoft. Het leek ons

leuk om juist ouderen

computerkennis bij te

brengen. We hebben

een presentatie ge-

in tekstverwerken, internet,

e-mail of spelletjes doen op

de computer. Want dat zijn de

ter het meest gebruikt wordt.

Doormiddelvan briefjes kon-

den de bewoners zich opge-

CT-studenten van het NO- Lastig, die muis

n hun 'leerlingen' in Huize De drie jonge computerdo-

... ,,
, ,

. . . centen zijn erg tevreden over
ehuijs en Mark Johanns heb-

, ,

de vorderingen van hun be-
18 bewoners computerles ge-

j
aarde |eerlingen."De meeste

;n wat zijn hun bevindingen? pikten het verrassend snel op,

ondanks de hoge leeftijden",

vertelt Mark. "Alleen

was het bedienen van

tig om onder de knie te

krijgen", lacht Sven, die

ondertussen mevrouw
Keet haar laatste les

geeft. Samen surfen ze

over het net om oude
foto'svan haarvroegere

woon plaats Amsterdam

te zoeken. "Ik bedien de

muis met mijn linker-

hand, want ik kan, om-
dat ik 6 jaar geleden

een herseninfarct heb gehad,

mijn rechterhand niet meer

zo goed gebruiken. Maar dit

gaat ook prima, hoor!" zegt

mevrouw Keet. Haar leerdoel

was e-mailen. "Mijn dochter

Helma woont op Curacao. Nu
heb ik via de mail regelmatig

contact met haar. Heerlijk

;end,we kregen 18

leidingen!"

In de Bodaan zijn twee com-

puters permanent beschik-

baarvoorde bewoners. Maar
sommigen hebben, nadat

ze door de opgedane kennis

hun computervrees hebben

ngeschaft.

:elf een laptop toch. dat ie ge\ matig r

sont!"

Met

Kan Tandem ook iets voor u betekenen?

Tandem is een regionale organisatie die mantelzorgeis, pro-

fessionals in de zorg en chronisch zieken ondersteunt. Ook

vinden vrijwilligers via deze organisatie zinvol en dankbaar

werk. Zandvoort is een van de regiogemeenten die gebruik

kan maken van de diensten van Tandem.

Bent u mantelzorger.dat wil

zeggen: zorgt u regelmatig

voor iemand? Uw oude
moeder, chronisch zieke

buurman, hulpbehoevende

vriend? Dan kunt u vast wel

af en toe wat steun, een

luisterend oor of praktisch

advies gebruiken. De mede-

werkers van Tandem doen

steunen zodat u de zorg op

nier volhoudt . U kunt o.a

hulp krijgen bij regeltaken,

gebruik maken van de inzet

door vrijwilligers zodat u (tij-

del ijk) ontlast wordt, diverse

cursussen en lotgenoten-

groepen bezoeken.

Buddy's

Tandem biedt chronisch zie-

ken middels vrijwilligers on-

dersteuning Deze mensen,

buddy's, komen regelmatig bij

de zieke op bezoek en helpen

de patiënt het ziekteproces

jiage ijker te maken. Voor de-

genen die in de zorg werken

en beroepshalve met man-
telzorgers te maken hebben,

geeft Tandem voorlichting en

biedt zij deskundigheid over

mantelzorg.

Vrijwilligers

anderen inzetten om bijvoor-

beeld de taak van een man-
telzorger te verlichten of als

buddy chronisch zieken wil

begeleiden, zijn bij Tandem
van harte welkom. Tandem
zorgt voor deskundigheids-

bevordering door middel van

cursussen en bijeenkomsten

en zorgt voor begeleiding door

een vrijwilligerscoördinator.

Meer weten over Tandem?
De ondersteuning van Tandem

is kosteloos en u hebt geen

indicatie nodig. Op internet

(www.tandemzorg.nl) vindt u

een overzichtelijke website met

veel informatie. Het kantoor van

Tandem RegioMidden-enZuld

Kennemerland is gevestigd aan

de Kleermakerstraat 51a. ïggiJL

Velserbroek. De medewerkers

zijn op verschillende locaties

in de regio werkzaam en ko-

men desgewenst bij u thuis

langs Telefoon 023-8910610.

De boodschap is duidelijk: als

mantelzorger staat u er beslist

Welkom in de Amsterdamse

Waterleidingduinen

Zo begint Gerard Scholten zijn excursies en diapresentaties.

Scholten is een van de boswachters die er veel plezier in heeft,

zijn kennis van dit natuurgebied met anderen te delen.

De Amsterdamse Water-

leidingduinen zijn 3400 ha

groot, dat zijn 6800 voetbal-

velden bij elkaar. Hier wordt

drinkwater voorgezuiverd in

geulen en kanalen. Hetwater

komt uit de Rijn, is 100 dagen

in duin en wordt verder gezui-

verd In teiduln. Het heeft de

prijs voor het beste drinkwater

van Nederland gekregen.

*ti prachtig wDe AWD is 1

de geb ed v

kunt genieten. Stil is het er

echter niet. U kunt vele dieren-

denkt uitgelachen te worden,

dan is het vast de groene

specht. Hoort ugemiauwinde
lucht? Kijk om hoog, er vliegt er

een buizerd over.

Reeën en damherten
Van beide soorten lopen er

Een damhert is veel groter en

heeft een zwart staartje over

zijn witte spiegel (achterkant-

je). Een ree heeft geen staart.

In oktober begint de bronstijd.

De mannetjes sloven zich dan

behoorlijk uit en burlen om
de vrouwtjes te imponeren.

Na een dracht van 7 maan-

den worden rond mei de kalf-

jes geboren. Ze zijn reukloos,

ijn

lilijk op te sporen. Mocht betaald.

bambi tegenkomen, laat het

dan met rust. Vaak lijkt het of

het door de moeder verlaten

is, maar mams weet altijd haar

kind terug te vinden, ook als

het zich verplaatst

Vossen

Aan de hand van devossenho-

len is vastgesteld dat er tus-

sen de 100 en 120 vossen in het

duingebied wonen. Als u wilt

weten of een hol bewoond is,

ruikt u er dan even aan. Een

vos is een viespeuk, hij piest

in zijn hol. De rekel (m) en het

moertje krijgen per keer 2 a

3 welpen. Het moertje haalt

haar welpen bij goed weer

uitde burchten legtzein het

zonnetje, wat goed is voor hun

vachtje.

Geen viswater

en kanalen door de duinen lo-

pen, is er geen viste bekennen.

De aalscholverkolonie bij het

Renbaanveld was daar gauw
achteren haalt zijn vis uit zee.

Ze eten ï.^kgvlsperdag. Het

is hun ultieme uitdaging om
in één duik hun vis te vangen,

want omdat ze geen vet op

hun veren hebben, moeten

ze zich eerst op laten drogen

nen wagen. De vis wordt duur
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Boeiend concert I Cantatori Allegri

1 Cantatori Allegri zondagmiddag gaf in De Krocht,

hebben een boeiende muziekmiddag beleefd.

siekers als 'California

Dreamln'en As long as

Het gezelschap onder eiding van dirigent Jan

Peter Versteege bracht een zeer gevarieerd Onderhoudend

programma. Het concert was zeer

onderhoudend. Niet in

Het eerste onderdeel kende Israëlische de laatste plaats door

van het concert be- 'Yerrushalayom' en het de heldere uitleg van

stond uit klassieke, re- al even bekende 'Nkosi dirigentVersteege. Ook
ligieus getinte muziek Slkkelel' ofte wel het niet muziekkenners
als 'Ave Verum' en het volkslied van de Zuid- kregen een prima beeld

door Raymonde van Afrikaanse vrijheidsbe- van het gepresenteerde

den Broek gezongen weging ANC, werd de programma. De uitvoe-

Ave Maria' van Faurê. pauze bereikt. ring werd ondanks een

Versteege vertolkte in paar kleine onzuiverhe-

het tweede deel 'Deep Na de pauze begon den en het feit dat het

River', terwijl Van den Versteege met een ver- twaalf leden tellende

Broek soleerde in 'No rassing. Hij soleerde het gezelschap in hun ma-
more auction'. Marga 'Lied van Twaalf Rovers' niervan zingen zelden

Oostindie zong samen in het Russisch, als eer- tot uiting brachten of

met het ensemble betoon aan de onlangs het gezongen vrolijk

'Swing low, sweet cah- overleden Iwan Rebroff dan wel dramatisch

riot'. Vervolgens toonde hij was,eensuccesdatvoor

zijn muzikale veelzijdig- herhaling vatbaar is en

Het laatste deel voor heid door drie Engels/ beslist meer publieke

de pauze was inge- Ierse songs op gitaar belangstelling verdient.

ruimd voor volksmu- te begeleiden. Het con- Al zou het alleen maar
ziek. Via het Franse cert, dat gelardeerd zijn om het deel van de

'Les Bergettes', het was met vier plano- toegangsgelden dat

Japanse 'Szakurai', intermezzo's van Bas naar War Child gaat te

het altijd indrukwek- Jongsma.werd besloten verhogen.

Open Atelier Corbani
Zaterdag 5 en zondag 6 april staan bij Atelier Don-

na Corbani de deuren wijd open. Kunstliefhebbers

zijn van harte welkom van 12.00 tot 18.00 uur in

het atelier aan de Van Speijkstraat 5.

Donna Corbani toon-

de afgelopen jaar

haar kleurrijke olie-

verfschilderijen in het

StedelijkMuseumin

Amsterdam, In diver-

NewYork, Caltfornla

en nog tot mei

de Tweede Kami

waren er kunstd

te koop in alle Alc

erg druk £

jaar. Maar het liefst

nei ika^nse kunstena-

ingericht is in de sfeer

van haar werk. Ook de

beeldentuin pastdaarbij.

De sierlijke vormen zijn

hier vertaald naar brons

Postzegels

De Zandvoortse Postzegel

Club houdt op dinsdag

maandelijkse clubavond

in Pluspunt, Flemingst raat,

Zandvoort. Vanaf ig.00

M-ice erecht vc

wandel van postzegels.

Geïnteresseerd in post-

zegels? Kom dan gerust

eens langs, de toegang is

gratis. Voor inlichtingen,

bel: 5378129 {'s avonds).

Klaas Koper weer voorop
Afgelopen zaterdag is het eerste Stads- en Dorps-

omroepersconcours van 2008 in het Brabantse

Oeurne georganiseerd. Uiteraard was dorpsgenoot

Klaas Koper weer aam,

kleuren te verdedigen.

1 de Zandvoortse

andeomrot
en dat hun stem

de nodige rust hadden

gekregen, want alle acht

de deelnemers gingen er

volle baktegen aan waar-

door er voor de jury een

moeilijke taak was weg-

gelegd. Drie omroepers

ïirdigjen gezamenlijk op

de eerste plaats waarna

deze drie nogmaals door

de jury beoordeeld wer-

den met als uiteindelijke

uitslag: ie Klaas Koper, 2e

Peer Witzel uit Alphen

Oisterwijk. Door deze uit-

slag heeft Koper, na drie

de nieuwe reeks werden

al in 2007 gehouden)

de leiding genomen in

de tussenstand om het

Nederlands kampioen-

schap. Dit JE

'ental,\

Win een taart met de straat

De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zand-

voort geeft al jaren op Koninginnedag taarten

weg aan de 'vroege vlaggers' in het dorp. Dit jaar

komt daar een nieuwe wedstrijd bij. De mooiste,

origineelste, best versierde straat in de Gemeente

Zandvoort wint namelijk een reuze taart voor de

hele straat.

De jury zal op de ochtend

van Koninginnedag, voor

de straten bekijken en tij-

dens de officiële opening

op het Raadhuisplein zal

vervolgens rond 10.30 uur

bekend gemaakt worden

welke straat gewonnen
heeft. In overleg met de

straatbewoners wordt

geprikt waarop de hele

straat van de verdiende

taart kan genieten.

Meedoen?
Om mee te kunnen doen

aan de wedstrijd moet

je je straat, ple

eld da; bij v

Kraamverhuur
op 9 april

De kramen voor de

Koninginnedagmarkt

woensdag g april vanaf

ig.30 uur In gebouw De

Krocht verhuurd. Kramen

kosten € 20 en per per-

soon kan één kraam ge-

huurd worden. Zorg dat

je op tijd bent, want op

ir 26 a leider

via straatwedstrijd @ko-

ninginnedagzandvoort

Koninginnedag vind je

alvast op www.koningin-

nedagzandvoort.nl

Vorige week zijn de cijfers van de regiopolitie Kennemerland over 2007 bekend gemaakt. Tegenwoordig

is men gehouden aan prestatieafspraken met OM en politiek. Vroeger was dat anders en had iedere

gemeente zijn eigen politiekorps, eventueel ondersteund door een korps reservisten. Hieronder vindt u

een verslag uit 1978 over de cijfers van de gemeentepolitie van 1977. Een duidelijk verschil zult u merken.

Politie moet nog steeds te veel werk verzetten met te weinig mankracht
Dr gemeentepolitie in

Zandvoort heeft vorig jaar

het werk kunnen uitvoeren

met iets meer mankracht

dan normaliter in een plaats

al; Zandvoort behoort te

zijn. Maar nog blijft de ge-

meentemet een politietekort

zitten, een tekort dat vooral

in de zomermaanden goed

merkbaar is bij tal van eve-

nementen die dan veelvuldig

en vaak ook nog op één dag

tegelijk plaatshebben.

In 1978 was de werkelijke

sterkte boven de 58 man die

Zandvoort minimaal moet

hebben. Op 1 december 1977

bedroeg de sterkte 64 man ou-

der wie 7 man in opleiding.

Per 1 december 1978 was

deze sterkte gedaald tot 62

man. onder wie 1 adspirantiu

opleiding. Een en ander staat

vermeld in het jaarverslag

van de gemeentepolitie in

Zandvoort over het jaar 1978.

Ook staat erin genoemd dat

de vraag om me er politie voor

de gemeente nog steeds niet is

gehonoreerd. Jaren geleden,

namelijk in 1972, had de mi-

nistervan binnenlandse zaken

al de toezegging gedaan dat er

per 1 januari 1977 een bijstel-

ling van de korpssterkte zou

plaatshebben. Als tenminste

mocht blijken dat wijziging

van de bijzondere omstandig-

heden, op grond waarvan aan

geut is toegewezen, daartoe

aanleiding zouden geven.

Vervolgens werd er in 1976

naai aanleiding daarvan ecu

verzoek ingediend om per 1

januari 1977 de sterkte tot 75

man te verhogen. De minis-

ter bevestigde dat het korps een

uitbreiding zou krijgen, maar

een definilievt- lit-li-iin; i- lor

dusver niet genomen, zodat de

organieke sterkte ook in l u "S .>)>

58 man gehandhaafd bleef.

Zeeop het terrein Sterr

De voorlichting op de scholi

eu aan het publiek was bevr

digend.

Carnaval

:!: 1 ii Yujwel elke maand wer-

den, hetzij in landelijk dan wel

in regionaal verband, alcohol-

controles gehouden. Daarnaast

weiden zeer regelmatig tijdens

i.k -ui . cillances alcoholcontroles

uitgeoefend. Gebleken is dat het

ïuiintegebrek meen e had een rustig eu ordelijk

y^BBUgtfj^BHs

Wat in het jaar 1978 ook bleef

v. .1- het ruimtegebrek in het po-

litiebureau aan deHogeweg. Dit

leidde ertoe dat het verzoek in

19" ..-111 drie kaïitoorunits werd

veranderd in een aanvraag voor

zes units. In september werden

vïer units toegewt

erklsia

p het Gas

i dezelfde maand

De
1 In! afgeldrie

Met het oog op de be

uieuwbouwplaiuien werd aan

een architect opdracht verleend

om. in samenwerking met een

de dienst publieke werken,

de mogelijkheid van bouw op

het terrein Sterre der Zee aan

de Hogeweg te bestuderen. De
haalbaarheidsstudie leidde tot

afwijzing van deze bouwplaats

door de politie. De raadscom-

missie van advies en bijstand

algemene zaken sprak zich ech-

ter uit ten gunste van de bouw

ïïselei- 11 b elan

De dit jaar gehouden Solexrace

geslaagde ludieke gebeurtenis,

aantal facetten voor herhaling

vatbaar is. De "Week van het

Paard" was een geslaagd festijn,

hoewel het werd overschaduwd

door het feit dat eeu kind letsel

opliep toen eeu paard op hol

sloeg. In het hoogseizoen bleek

opnieuw dat de accommodatie

voor kampeerders ontoereikend

is. Talloze kampeerders tracht-

ten clandestien hun tenten op te

-h:iu 111 de duinen, terwijl een

kampeerauto's en caravans op de

parkeerterreinen. Eén en ander

werd zo veel mogelijk tegenge-

gaan. Het chaotisch parkeren op

het fiets- en voetpad alsmede de

bermstrook nabij de ingang van

het trekkerskamp "De Branding"

werd afdoende tegengegaan.

Geluidsoverlast

Talloze malen werden klachten

onderzocht over te luide muziek

uit horecabedrijven. In veel ge-

vallen bleken de klachten onge-

grond. In ééu geval was de gc-

Iiu 4 -overlast dermate hinderlijk

dat tot inbeslagneming van de

geluidsapparatuur werd overge-

gaan. Deze geluidsoverlast kwam
overigens niet uit eeu horecabe-

voor de bestrijding van het rijden

onder invloed van alcohol.

Verkeersdienst

De afdeling Verkeerspolitie

bestaat sinds 1 april 197S uit:

1 adjudant (afdelings-chef) 2

hoofdagenten en 1 agent. In het

vc] -hi s jaar werd veelal in sa-

menwerking met de Algemene

Dienst een groot aantal verkeers-

controles gehouden. In de loop

v.-iu hei jaar werd samen met de

gemeentepolitie Bloemend aal

eeu geheel nieuwe radarappa-

rafuur aangeschaft, welke om-

streeks juli in gebruik werd ge-

nomen. Overeengekomen werd,

dat de apparatuur twee weken

achtereen in een korps zal wor-

den gebruikt. Het aantal opge-

maakte processen verbaal voor

snelheidsbepalingen bedroeg in

stuks per twee-weekse periode.

Het gezamenlijk gebruik niet de

politie Bloemendaal gaf geen

aanleiding lot klachten. Het 011-

gevalcijfer over het verslagjaar

vertoonde een duidelijke ili-

giug, namelijk 443 in 1977 tot

509 in 197S, derhalve een stij-

ging van ongeveer 15 procent.

Evenals iu 1977 deden zich in

1978 geen verkeersongevallen

met dodelijke afloop voor. Een

bedenkelijk feit is. J;ir zul) rui

m

60 gevallen voordeden van het

doorrijden na een aanrijding te

hebbeu veroorzaakt.

Strandp olitie

In mei 1978 begon de da-

gelijkse bezetting van de

straudpost. Het stranddeta-

chemeut bestond uit vijfman

fl adjudant, 1 hoofdagent eu

3 agenten). Er werden over

1978 1109 zoekgeraakte kin-

deren (in 1977 waren dat er

1086) onder de hoede van de

ouders teruggebracht. In 464

gevallen (in 1977: 436) ver-

leeude de strandpobtie eerste

hulp bij verwondingen en in

155 (in 1977: 85) gevallen

werd dit gedaan door de op de

zondagen aan de strandpost

gestationeerde GG en GD.

Door de milieucontroleurs

is deze zomer op het strand

geen controle uitgeoefend.

De zomer van 1978 kan in

het algemeen matig genoemd

worden. Gedurende de enkele

mei, het weekeinde van 3 en

4 juni, de periode van 25 tot

en met 31 juli en de tijd gele-

gen tussen 18 en 23 augustus

werd het naaktstrand druk

bezocht. Op het naaktstrand

hebben zich geen uitspattin-

gen op sexueel gebied voor-

gedaan eu bij de strandpolitie

is geen enkele klacht ingeko-

de uaaktre ereanten. Het be-

waken van de Zeereep door

personeel van Hoogcboom's

Bewakiugsdienst uit Amster-

dam, iu samenwerking met de

opsporingsambtenaren van

Rijnland, is wederom een suc-

ces geweest. Door de strand-

politie is regelmatig controle

uitgeoefend op het gedrag van

bestuurders van speedboten.

Eeu enkele maal werd waar-

schuwend opgetreden.
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Malse varkenshaasfilet

rolladeI Kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week & ^*"j»voort

€ 25 KORTING
bij tpijkirig vun <*w vnF-w-U**

0«t*Krwlwt21 «3-57135»
ZMnavoartffzarmm rt.nl

-^toerkoop.nlsa

JLTROMP I

*HQTI MOCHT ï-ï DUUWMPT

Noord Hollands trots

Smaaq Oud Klassiek

500 gram €5,

De nieuwe
Sia collectie

is binnen!

Het is weer lente!!!

Zakje gemengde

chocolade tulpen

1 proefles Kundalini Yoga

Koene Cleaning Servies

10% korting op schoonmaakartikele
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

lm gezelUg e£en_

op vertoon van de ZandToorö'ns

10% tortog op

1 ïtm onze vier menu's.

Band Café 25: Kerkstraat 25 - Tel 5713510

10% KORTING OP DE NIEUWE
COLLECTIE ZONNEBRILLEN

Haltestraat 5,157121 74, vrijdag koopavon

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,501

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon vooreen

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Dat
gaat erin

als...
Inderdaad, als de weekaanbieding van

btoemctt aan iec
jopalle

O
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen.

koop Reisb

Mode en trends:

fSPPBfTBW

Aanbodgeldig toten met woensdag 9 april 20C

en alleen in onze vestig ng >
:

.:' ] n ! . üo t

Raadhuisplein 2, Telebo»: 023 -S7 12865

or meeradiessen en openingstijden zie www. v>

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende*

Pasfoto's

Halve prijs!

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Óp vVrtóónvan'uw

ZandvoorlPas 5% korting *

DnbtyZaudvooit Giotc Krocht 2

B

r\s^K/zr\
beoch EL henhh ïph;

10% Korting op
zwangerschapscursus

rt Zonwering - Zt

Cleaning Service

dioenTVStiph

Mark Sjerps Int

Versteege IJzerhandel -
1

www.autobedrijfzandvoort.nl
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Ik ben honderd jaar en al heel veel jaren is er niets

veranderd aan hoe ik woon. mijn AOW en spaargeld.

Mijn zoon woont in Amerika. Ik wordt overstelpt met

allerlei post. Nu weer een aanvraag kwijtschelding

gen'eenteliike lieliingen :'Jotiini!:ik ben ikblijdat ik

deze heffingen niet van mijn AOW hoef ie betalen,

maar ik vind het zo vervelend om maar steeds allerlei

vrijwilligers voor dit soort werk te vragen. Ik heb

begrepen dat ze om de paar jaar voor de aanvraag

kwijtschelding hele li/stea n'oeten invullen en overal

kopieën van moeten maken. En waarom!" Ik woon

hier al jaren en heb al jaren mijn AOW. Zou 'n een-

gezonden brieven betekent niet dat de redactie het

ens is. De redactie behoudt zich het rechtvoorom In-

n in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

voudige briefmet vragen of er iets veranderd is niet

voor iedereen eenvoudiger zijn. Ik laat de vrijwilligers

liever boodschappen voor m ij doen en de am btena-

ren (runnen hun tijd hopelijk ook beter gebruiken. Ik

verklaar nu dat ei' niets is ge;i: iirigd aan mijn woon-,

inkomsten- en vermogens situatie. Ik laat niemand

die onnodige pup :ei en inruilen en ben ook niet van

plan de aanslag te betalen. Ik ben nog redelijk bij de

tijden nodig u graag op de koffie uit om eens gezellig

over het Zandvoort van vroeger te praten.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens

Mevr. j.ioos - Hoogendijk

Geachte geadresseerde.

Wanneer u wilt voorkomen dat de woningbouwver-

eniging EMM een tune lIitk 1 j;ct it( rï'i't een coöperatie

van buiten Zandvoort. zult u de ledenraad en de

con'nnssaiissen moeten bewegen dit te voorkomen.

Na de fusie is EMM zijn zelfstandigheid kwijt en

heeft Zandvoort geen woningbouwvereniging meer.

!n het sleeiitste ge;: o! kunnen de kiedietverstrekkers

van de EMM. Omdat te voorkomen het volgende.

Om aan geld te komen voor nieuwe investeringen

moeten de directeur EMM. Wethouder Bierman van

Huisvesting en wethouder Toonen van financiën naar

minister Vogelaar van VROM toe. om te proberen

het geld dat antien: coofotüu's terugmoeten geven.

naarde EMM ovei te neuken Ei is geld genoeg. Zegt

u het maar! Doet uw best voor Zandvoort!

:»„„-,)„ >t verkoop van het woningbezit ). van der Werff

Aan de Zandvoortse Courant

Het is te gek voor woorden! 'Dit kan niet", zegt me-

nigeen. Maar het moet wel: Al ;<n en zijn mensen aan

het pleiten voor een zebrapad over de Hogeweg. tei

hoogte van de Zuida sri ooi. Posisii oot. Oranjestraat.

Het is echt levensgevaarlijk om daar over te steken

Vooral voor kinderen vanen-naar school, bewoners

c ii begeleiding Tomashuis ofmensen met rollators.ln

juli 2007 is er een eolleeiiej vei yoek ingediend bij de

gemeente, met vele handtekeningen. In 2010 echter

wordt het pas gerealiseerd. We zijn in hoger beroep

gegaan, met behulp van een in Zandvoort wonende

advocate. Resultaat: het zebrapad komt in het voorjaar

van 2008. De imt:oi:efi:eii\eis '..' 'ji: hier en M. Jrousset

kregen een rekening van de advocate a € 695.-. De

gemeente betaalt niet liet :s ie gek voor woorden. Dit

kan niet Maar het moet wel (betaald worden).

M. Trousset

Hallo ik ben Amanda Pellerin. 20 jaar geworden deze maand en gra

volgende problemen waar wij als rolstoelgebruikers tegenaan lopen.

Rolstoelgebruiker

pashokjes te klei.

mogen zijn

als het op is kun je niet

plaats wordt gebracht

de missverkiezmg heeft

zijn werkt gedaan

heel vroeg mag ik nog bes tellen

wil ik de aandacht v.

ikkanhelje\

geweigerd «>c

naar een concert in Den Haag

zijn ergeen rohtoelplaatsen

beschikbaar

Als ik er nog eens duidelijk naar vra

op zoek naar een stage

hebben ze «jn rolstoel-

toilet nooit gehoord

meestal alleen bij overheidsimtanti

heeft het zijn eigen plekje gescoord

jullie moeten mi, een kans gev.

'-r geen genoegen m

Kinderkledingverkoop op

kinderdagverblijf Pippeloentje

Nu de lente echt aanbreekt heeft uw kind misschien toch

nog nieuwe zomerkleding nodig. Hiervoor kunt u waar-

schijnlijk aankomende zondag 6 april heel goed slagen bij

de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf

Pippeloentje.

moeite waard om op 6 april

even binnen te lopen bij kin-

derdagverblijf Pippeloentje,

Burgemeester Nawijnlaan

101 (aan de achterkant van

het'Huis in het Kostverloren).

Voor meer informatie: Relinde

Adegeest, tel. 5713665 of

5717628.

Deze verkoop trekt ieder half

jaar weer veel vaste klanten,

zelfs uit de verre omtrek. Er is

dan ook voldoende keus aan

nieuwe kinderkleding van be-

kende populaire merken voor

ten minste de helft van de

prijs. Bovendien is er ook in de

grootste kindermaten volop

keuze! Daarom is het zeker de

Hartstichting zoekt

collectanten in Zandvoort

Van 13 t/m 19 april 2008 vindt de jaarlijkse collecteweek van

de Nederlandse Hartstichting plaats. Tijdens deze Hartweek

vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden

van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook

mee in de strijd tegen hart- en vaatziektenl

leder jaar in april gaan bijna

80.000 enthousiaste col-

lectanten op pad voor de

Hartstichting. Zij halen jaar-

lijks een enorm bedrag op.

In 2007 bedroeg de lande-

lijke opbrengst van de col-

lecte ruim 4,3 miljoen euro.

Dit geld wordt gebruikt voor

wetenschappelijk onderzoek,

het verbeteren van de kwa-

liteit van patiëntenzorg en

het geven van voorlichting

over een gezonde leefstijl. En

dat is hard nodig want hart-

en vaatziekten zijn nog al-

tijd doodsoorzaak nummer 1

in Nederland. Een derde van

alle mensen overlijdt aan

een hart- of vaatziekte. In

Nederland zijn dat ja

'aatzi kten hebben dus

laatste jaren steeds minder

mensen aan hart- en vaat-

ziekten overlijden, neemt
het aantal patiënten juist

Help ook!

Meteen paar uur per jaar col-

lecteren voor de Hartst cht ng.

helpt u de Hartstichting al

met haar levensreddende

werk. Dit jaar is de collec-

teweek van 13 t/m 19 april.

Ceiiüsr; erde <un

i 45.C lart-

contact opnemen met de

coördinator voor Zandvoort,

tel. 5718529 of de landelijke

Hartstichting: 070-31 555 39

ofcollecte@hartstichting.nl.

Grote opbrengst collecte

Reumafonds in Zandvoort

Door weer en wind liepen c-"-:e

collectanten tijdens de collec-

teweekvoor het Reumafonds,

maar dat het niet voor niets

geweest is, blijkt uit het eind-

resultaat. Het recordbedrag

1
ja; net r

ertroffen. De
opbrengst van dit jaar is

€ 4613,42. Een geweldig be-

drag. Omdat het Reumafonds

geen overheidssubsidie kr ;t.

zijn de opbrengsten van de

collecteweek van groot be-

lang. Met dit geld kan het

doen naar behandelmetho-

den en medicijnen om reuma

te bestrijden. Vrijwilligers, col-

lectanten en alle gulle gevers

hartelijk bedankt namens het

Reumafonds.

•!

Mi
->*% Gemeente Zandvoort

it 2. Postou-ü I. ::40AA /jndv-:.:-!-:

Gemeentelijke publicatie week 14-2008 Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw- Bezwaarschriften

Vergadering College U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu- genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden Be-

maart en de verdere in week 13 door het college ge- aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

nomen besluiten zijn op 1 april vastgesteld. De be- 5 Ie c hts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

sluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor- zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is

website. den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

zienswijze ken baar word en gemaakt. Een voornemen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

Verordening op de raadscommissies 2008 tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk uw bezwaarschr ft met vermeld ing van "bezwaar" in

In de vergaderingvan 4 maart 3008 heeft de ge- gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

meenteraad van Zandvoort de Verordening op de een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun- van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040

raadscommissies 2008 vastgesteld. Deze verordening ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

treedt in werking op 3 april 2008 en ligt ter inzage gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden werking van het besluit waartegen liet is gericht. In

bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de bezwaar indienen. geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

website. De verordening bevat de spelregels voor de voorziening ind ienen bij de voorzien in gen rechter van

Raadscommissies en is nu opeen punt gewijzigd: Per Kapvergunningen aangevraagd de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

onderwerp kunnen in een vergaderingvan een com- -Duindoornlaan 27A, 2 coniferen, aanvraag ingekomen 1621 200} BR Haarlem, Een dergelijk verzoek dient

missie nu meerdere sprekers per fractie het woord op 11 maart 2008, ivm dunning, wel herplantplicht vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

voeren, voorheen kon dit niet. - Leeuwerikenstraat 10, ï dennenboom, aanvraag in- schrift.

gekomen op 5 maart 2008, ivm slechte kwaliteit, wel

Verordening ambtelijke bijstand en fractieonder- herplantplicht

In de vergadering van 4 maart 2008 heeft de ge- Rectificatie

meenteraad van Zandvoort de Verordening ambtelijke Per abuis is onderstaande advertentie ten onrechte in

bijstand en fractieondersteuning 2008 vastgesteld. De Zandvoortse Courant van week 8 geplaatst:

Deze verordening treedt in werking op 3 april 2008 Kapvergunningen aangevraagd

en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis - Duindoomlaan 8, 1 dennenboom, aanvraag ingeko-

en staat op de website. Deze verordening is op êên men op 4 februari 2008, ivm overlast wel herplant-

punt aangepastt.o.v. de versie uit 2006: de raad heeft plicht

besloten met terugwerkende kracht af te zien van

uit voorafgaande jaren. Kapvergunningen aangevraagd

- Duinrooslaan 8, 1 dennenboom, aanvraag ingeko-

Klein Chemisch Afval men op 4 februari 2008, ivm overlast, wel herplant-

Op zaterdag 5 april haart de ecocarvan Sita weer Klein plicht

Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d.Braekg.oo-io.oo

u ui; Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg n 10-12.00 uur De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij ;ie Ceir.'ale Bsl e ter inzage. U kunt

Vergunningen deze, nzien tijdens opemngstijden Belanghebbenden

Bouwvergunningen aangevraagd

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.- Kerkstraat 12 en 12a, vernieuwen voorgevelpui, inj;

komen 25 maart 2008, 2008-048 Lv

- Zandvoortse laan 31, gedeeltelijk veranderen kozijn. Bouwvergunningen verleend

ingekomen 25 maart 2008, 2 008-049 Lv Zandvoort:

- Linnaeusstraat6t/m n, oprichten bouwplaats, inge- - A.J.van der M 00 lenstra at 77, plaatsen balkon hek en

komen 25 maart 2008, 2 o 08 -050 Lv dakterras, verzonden 26 maart 2008, 2 008 -02 9 Lv

- Burg.Engelbertstraat 60, plaatsen dakkapellen, inge- - Van Lennepweg 2-23, plaatsen serre, verzonden 26

komen 27 maart 2008, 2008-052 Lv maart 2008, 2 007-240 Rv

- Busbaan gelegen tussen Koninginnewegen Kostver- - Kerkstraat 12 en 12a, veranderen winkel/woning,

lorenstraat, herinrichting busbaan, verzoek om vrijstel- verzonden 26 maart 2008, 2 007-1 98 Rv

I ing van de bepalingen van het bestemmingsplan, - Bad huis plein 7, vergroten serre, verzonden 26 maart

ingekomen 27 maart 2008, 2 007 -053Vr 2008, 2 008-001 Rv

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnurr mer

Alleafdelinge z,,n b reikbaarvia(o 3) 574 01 00.

maandag t/m onderd ag 8.30 -17.00 uren vrijdag

8.30-16.00 uu

Melding of kil cht?

BelmetdeCen ra Ie Me dlijn(023)5740 2 00, ófvul op

de website het digitale formulierinófs uureen brief

naarde klachte ncoórd nator.

Openingstljden Centrale Balie

Maandag t/m voensd g: 0B.30-l6.0c uur

Donderdag: 0830-200 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de don erdaga ondopenstellin l kunt u maar

vooreen beper taanta zaken terecht: aspoortenen

Openingstljden begraafplaats

De algemene Tgii.ifpljats en dieren egraafplaats

aandeTollenss raat zij 1 dagelijks open tussen 0S.00

Collegelid spreken?

Een afspraak nlaken riet een college d doet u via

het centrale t lefoon ummer. Daarbij geeft u aan

waaroveruhet collegel dwiltspreken.H et kan zijn dat

u eerst naar ee ïvakafd eling verwezen Hardt

Vragen over e nbouv/plan?

Voorvragen ov rconcr te of gewenste ouwplannen

is de werkeenh idVerg nningverlening jp werkdagen

telefonisch be eikbaar tussen 09.00 e 10.00 uur.

Opzoek naar werk?

Werkgevers e i werk oekers maken gebruik van

www.werkeni zandvc ort.com. Voor et vinden of

aanbiedenvan banen i Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



VOETBAL (zaterdag)

SV Zandvoort haakt af

SV Zandvoort is er zaterdag niet in geslaagd een overwinning

op het stijf onderaan staande EDO uit hetvuur te slepen. Onze

plaatsgenoten mochten achteraf nog hun handen dichtknij-

pen met het gelijkspel dat in de derde minuut van de blessu-

retijd door een doelpunt van verdediger Ronald Kaales werd

behaald.

gaf, 1-

he de

;eld i

:en di

iardo.

rt-keeper Michel

nderslag bij

Terecht had

n verdediger

verdediging

nog niet op

orde, wat een verklaring is

voor de vrijstaande De Boer.

De volgende periode tot het

einde was het echter EDO dat

eerder op 2-0 zou kunnen ko-

men dan dat Zandvoort gelijk

zou maken. Desalniettemin

kwam die gelijkmaker en

wel in de 3e minuut van de

toegevoegde tijd. Een slappe

voorzet van invaller Nigel

Berg kwam toch nog bij Ivo

Hoppe terecht. Deze legde

de bal panklaar voor de aan-

stormende Kaales die DeVet
keihard passeerde, 1-1.

Trainer Pieter Keur had een

behoorlijkjong team op EDO
gezet.dat gedurende de wed-

si 'i|d weliswaar hoofdzakelijk

op de aanval speelde maar als

puntje bij paaltje kwam niet

bij machte was om het doel

van EDO-keeper Boy de Vet

te vinden. Maurice Moll was
nog het dichtst bij toen hij in

de 35e minuut uit vrije aosit e

naast kopte. Zandvoort kon

Zandvoort z

lijkspel naar

domineren maar de beide komen vot

spitsen werden ofwel niet play-offsv

bereikt of verprutsten hun, de eerste I

kleine, kansen. Achterin ging mend set;

het goed, hetgeen bijna het

hele jaar al het geval is.

Toch kon de thuisclub in de

70e minuut op voorsprong

komen.Slap ingrijpen zorgde

vooreen vrije Dannyde Boer

ikt door dit ge-

de vijfde plaats

:en plaats in de

niet v I te z

hebben. Komend seizoen zal

een nieuw SV Zandvoort op

poten gezet moeten worden.

Een nieuw en jong team, het

SV Zandvoort van de toe-

komst.

Futsallers in mineur na verlies

ZSC'04 kon vorige week tegen hetfutsalteam van Onze Gezel-

len 2 kampioen worden, maar liet dat na. Al na 20 seconden

keken de Zandvoorters tegen een 1-0 achterstand aan. Het

was al bij aanvang van deze wedstrijd bekend dat de Haarlem-

mers wilden vechten voor hun laatste kans voor de titel.

ZSC'04 miste aanvoerder kwam ZSC'04 terug. De score

Michel van Marm. "Door het werd tot een marge van twee

wegvallen van Michel kwam teruggebracht. Met nog drie

alles bij Nick Post te liggen. Je minuten te spelen, haalde kee-

weet dan dat het een moeilij- per Sander van der Wal hard

ke opgave wordt", aldus coach urt om de bal in het doel van

Marcel Paap. de Haarlemmers te werken.

in plaats daarvan ketste de

Bij een 7-3 stand leek de wed- bal van het doel voor de voe-

strijd gespeeld, maar toch ten van een speler van Onze

boogbal de genadeklap toe-

diende

"We hebben hier nu twee keer

fesoeeld. en twee keer verlo-

ren. We zijn gewoon hier niet

gelukkig", aldus Paap. De coach

van de Zandvoorters gelooft

echter nog steeds in de titel.

"Nu je in deze fase van de com-

petitie komt, kunnen dit soort

dingen gebeuren. We hebben

nog een punt nodig. Als je nu

de titel niet grijpt, verdien je

het ook niet", was het nuch-

BASKETBAL (heren)

Lions heren kampioen!
Het zat er al een poosje aan te komen maar afgeloper

terdag was het dan eindelijk zover. Het herenteam van L

werd door een 49-58 overwinning op Alkmaar Cuardia

kampioen van de tweede districtsklasse!

Van een leien dakje ging de

kampioenswedstrijd voor onze

plaatsgenoten niet Vooral als

een belangrijke speler als Ron

v.d.Meij een offday heeft, wordt

het moeilijk. Gelukkig nam
Robertten Pierik.enin mindere

mate SanderVerboom.de sco-

rende rol van V.d. Meij over.

Hoe moeizaam het was blijkt

wel urt de standen na de eer-

ste twee kwarten. Wat bijna

het hele jaar niet gebeurd is,

gebeurde deze wedstrijd. Lions

stond met het ingaan van de

tweede helft op een kleine

voorsprong van slechts 2 pun-

ten: 27-29. Een bijna bescha-

mend laag aantal punten.

In het derde kwart kwamen
de g:i:ten eindelijk een beetje

losvan dethuisclub dooreen

aantal stealsen breaks van Ten

Pierik en Verboom. In het vier-

de en laatste kwart was het

Ten Pierik die door middel van

twee 3-punters definitief het

ning tekende, waarmee Lions

niet meer in te halen is voor de

concurrentie uit Spaarndam.

Op dit kampioenschap volgt

een promotie in ieder geval

naar dele dlstrlctsklasse.maar

er is ook nog een mogelijkheid

de 3e rayonklasse te promo-

veren. Topscores Lions: Robert

ten Pierik 20, Sander Verboom
12. Het kampioensteam wordt

zaterdag 19 april, na de thuis-

wedstrijd tegen KTC, door het

bestuur in de bloemetjes ge-

eigenlijk

zouden

BASKETBAL (dames)

Nacompetitie met winst gestart

Vorige week zaterdag begonnen de wedstrijden in de nacom-

petitie van de rayon ie klasse bij de dames. Lions speelde een

thuiswedstrijd tegen Falcons uit Amsterdam en won die vrij

verrassend met 50-41.

In de laatste competitiewed-

strijd tegen Falcons konden

onze plaatsgenoten geen

maken en deze

ook met grote cijfers verloren

(74-55). Nu echter was vooral

de verdediging van hoge klas-

se en werd er slechts mond-
jesmaat kansen weggegeven

Ook NepdeZandvoortse break

voorbeeldig en kon de snelle

Martine Loos 20 punten laten

noteren. Bovendien was Jonl

Milisweer opschoten voegde

11 punten toe.

Met i

de Boer

wedstrijd t

keiblessure

ichts 3

ras de si

van de I

1 je

.edure

: nde 1 dit i

^e de

I het

niet

actief meemaken. Coach
Johan Beerepoot zal dus een

van zijn belangrijkste jonge

speelsters node moeten mis-

sen. Komende zaterdag is de

return inAmste'dam.

Nieuw lid Sportraad

van de Zandvoortse Sportraad.

Zij komt in de plaats van Peter

Kok die vanwege drukke

werkzaamheden zijn func-

tie ter beschikking stelde.

'ordt rond

an Van der

5 april ver-

wacht. Francien van der Aar is

werkzaam bij de Nederlandse

Badminton Bond en was in die

sport ook actief als speelster

Dick Pronk 10-over-rood kampioen
Afgelopen zondagavond is Dick Pronk tot nieuwe 10-ov

rood kampioen 2008 gekroond. In een zinderende finale w
hij driebandenkampioen Louis v.d. Meij met 10-9 te klopper

Meij hun eerste fmalepartij

speelden. V.d Meij, een echte

slow-starter, moest een 8-1

achterstand tegen de aima-

bele caféhouder wegwerken
om nog in aanmerking te ko-

men voor de titel. Na 7 beur-

ten was de stand in evenwicht

(9-9) en was het toch V.d. Meij

die met 9-10 aan het langste

eind trok. Door dit verlies

moest Brouwer zijn tweede
partij, tegen Pronk, direct spe-

len. Nu was het de komende
kampioen die snel startte en

van Brouwer geen tegen ;:an.1

duldde. In 11 beurten was hij

r, et E-i de baas

Het altijd gezellig café Bluys

aan de Buureweg was tradi-

op vrijdag gestart en ook de

zaterdag en een deel van de

tiegetrouw het toneel van zondag stonden in het teken

deze bijzondere wedstrijd, van voorronden en kwart- en

die ieder jaar weer meer be- halve finales.

langstellenden trekt. Een

bijzondere wedstrijd in een Zondagavond konden er bijna

bijzondere biljart spelsoort geen toeschouwers meer bij

De voorronden werden al toen Ron Brouweren Louisv.d.

De grote finale ging daardoor

tussen Pronk en V.d. Meij. Ook

nu weer moest V.d. Meij een

achterstand wegwerken.
Pronk had brutaal na drie

beurten de leiding genomen
met 4-1, echter na de 7e beurt

was het V.d. Meij die met 4-7

aan kop ging. Ook In deze

partij werd het 9-9 (na de ge

beurt) waarna Pronk met een

schitterende driebander de

partij, en het kampioenschap,

naar zich toetrok.

Zandvoortse Courant

Sport kort

Schoolvoetbal

Komende maandag en dins-

dag wordt erop de velden van

SV Zandvoort weer het tradi-

tionele Schoolvoetbaltoernooi

gespeeld. Jongens en meis-

jes uit de hoogste groepen

van het basisonderwijs in

Zandvoort zullen hun beste

beentje weer voorzetten om
de eer van de school hoog

te houden. De wedstn den

Nipte winst handbalsters

Het dameshand balteam van

ZSC heeft de uitwedstrijd

tegen TOB/Vriendschap 3 in

een wedstrijd waarin voor

handbal begrippen de doel-

Zwemmer met 7-g. De eerste

helft keek ZSC doorlopend

tegen een achterstand aan.

Telkens als de Zandvoortse
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4e ronde bridgecompetitie

Na 7 zittingen bridgen bij de Zandvoortse Bridgeclub op

de woensdagavond heeft het koppel Tiny Molenaar/Wim

Brandse in de A-lijn weer laten zien aan wie de eerste plaats

toekomt.

Met f lastig is uit de C-lijn te

ïen: Mips Kortekaas/

, Joke

Tom van der Meulen, wis-

ten zij hun hegemonie dui-

delijk te maken. Op plaats

drie eindigde met een klein

verschil het duo Ada Lips/

Wlm Veldhuizen. Vier paren

degraderen naar de B-lijn,

maar hun plaats wordt inge-

nomen door Margreet Paap/

DickVerburg.CoLuykx/Edvan

Wanrooy Marianne Gilliam/

Erna Meijer en AnsVerhage/

ElsVissier. De B-lijn krijgt de

volgende (vertrouwde) ge-

zichten terug, hoewel het

uit de praktijk blijkt dat het

Deursen/Cor de Fost, J

Brandse/Els Bruljn, alsr

Tineke Sikkens/Moniqui

ede

Donderdag
Voor de vierde keer op rij

wisten Dick Polak/Martin

Vergeest zich, nu met een

voorsprong van 15% op
nummers twee Margriet

Busscher/Rita Fluftsma, zich

sten te plaatsen in de A-lijn

op de donderdagmiddag. Ook

in deze competitie wist Co

Luykx, nu met partner Kees

Stekelenburg, vanuit de B-lijn

afgetekend promotie af te

dwingen en samen met Maria

Emmelot/ Ineke Kerkman
en het paar Jan Brandse/

Gerard de Poel de laatste

ronde in de A-lijn de kaarten

te schudden. Vanuit de volle

C-lijn promoveren vier pa-

ren.namelijkCIska Engelkes/

Kunny Morhaus, nipt voor

Roos Piller/lnge Wardenier,

Susan de Roos/Tet Versteege

en Christien Huesken/Jenny

Pieters. Een mooie presta-

'erdei ,elie

Kooten/John Atkinson. Met
40% verschil op nummer
twee. Els Boswijk/ Doke de

Graaf gaan zij naar de C-

worden door Wand
Bos/Ineke Schuurin

Hogendoorn/Cora Klabou.

:e c

nden
Dlny

r het e nd-vijfn

signaal konTOB/Vriendschap

iets terug doen, waard oor 7-9

de eindstand werd. Martina

Balk scoorde vier doelpunten,

teivviil Nsomi Kaspersen Asia

el Bakkali tweemaal het net

vonden. Suzanne Zwemmer
kwam tot één doelpunt.

Soft- en honkbalseizoen

van start

De soft- en honkbalafdeling

van ZSC maakt komend week-

end de start van het nieuwe

seizoen, waarin de club met
:r teams deeln smta ie e

orde

t-uis lub <

sprong, ruststand 6-5. In de

2e helft was die achterstand

na een kwartier omgezet

ZSC. Wat de thuisclub ook

probeerde: de Zandvoortse

verdediging, met een goed

keepende Diana Achten in het

doel, stond geen treffer toe.

ZSCverhoogdegeleidelijkaan

de voorsprong naar 6-9. Pas

competitie van de KNBSB. De

softbaldames bijten zater-

dagmiddag om 16.00 uur het

spits af, In een oefenwedstrijd

tegen het dames junioren-

team van ZSC. Zondag wer-

ken de hokbal junioren een

driekamp af waaraan naast

ZSC ook Spikes uit Sp j ke ": sse

en Adegeest uit Voorschoten

zullen deelnemen. De eerste

wedstrijd begint zondagmor-

ZSC tegen Adegeest.Om 13.00

uur gevolgd door het duel

tussen Adegeest en Spikes.

De dag wordt om 15.00 uur

besloten met ZSC-Spikes. De

eerste competitiewedstrijd

wordt donderdag 10 april ge-

speeld wanneer de sof: oa ld os-

mes om 19.00 uurthuisspelen

tegen het derde team van het

Haarlemse Olympia.

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Wille

Oos te rduyn Wijkhuizen

makelaardij o.g.

P.van Kleeff

Asian Delights

BeachClubTlen

Parfumerie Moerenburg

Bertram& Brood

Best Western Palace Hotel

BloemsierkunstJef&HenkB JlfS

Printing People

Radio Stiphout

Rode Kruis afd. Zandvoort

Café Oomstee Rotary Zandvoort

Circus Zandvoort

ClubNautique

CNG Groep

Copy & Office

Danzee

SelektVracht

SKiPPippeloentje

Stichting Nieuw Unicum

StichtingVieringNat.

Feestdagen

Take Five

Dorsman Assurantiën Toneelver.Wim Hildering

FairyGolf VanSchaikOmaco

G reeven. Makelaardij o.g

IJzerhandel Zantvoort

Meijershof Restaurant

vanvessem&LePatrchou

Vof Cocarde

Willem5e Elektrotechniek

Netespo Internet BV

V
Zandvoort Optiek

J



LCENSE n
KLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715 [fi WWW.CVl.ntl (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Open huizen route Zandvoort

zaterdag 5 april van 12:00 tot 15:00 uur

Een gezamenlijk initiatief van de Zandvoortse NVM Makelaars

De deelnemende Cense & van Lingen woningen zijn o.a.:

Woonhuizen:

Dr. J.G. Mezgerstraat 24

Dr. J.P. Thijsseweg 22

Frans Zwaanstraat 82

Haarlemmerstraat 41

Jan Snijerplein 3

Kostverlorenstraat 61

Spoorbuurtstraat 10

Vinkenstraat 15

Van Stolbergweg 13

Wilhelminaweg 10

Wilhelminaweg 13

Zandvoortselaan 12

Nieuwbouw projecf'Residence Cocarde"

Hogeweg, Zandvoort

(bezoek adres Remo De Biase Architecten,

Zeestraat 54, Zandvoort)

Appartementen:

Burgemeester van Fenemaplein 16/3

Burgemeester van Fenemaplein 22/10

De Schelp 81

De Ruyterstraat 2/6

De Ruyterstraat 76

De Favaugeplein 25/2

Jac. van Heemskerckstraat 1

1

Jac. van Heemskerckstraat 17

Jac. van Heemskerckstraat 67

Karel Doormanstraat 8/5

Oranjestraat 15 zw

Schuitengat 45

Stationsplein 13/11

Tjerk Hiddesstraat 91

Trompstraat 15/4

Trompstraat 15/6

Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen verwijzen wij u graag naar onze website

www.cvl.nu
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In de watersportwinkel van Step-

han van den Berg aan de Passage

heeft wethouder Wilfred Tates

afgelopen zaterdag officieel Hilly

afgesteld als bedrijfscon-

tactfuntionaris van de gemeente

Zandvoort. Sinds i november 2007

is Jansen hét centrale aanspreek-

punt voor alle ondernemers die de

weg zoeken binnen

In die hoedanigheid heeft zij

zich, door middel van het ver-
Vlnr: Cuido Hendrix, Wilfred Tates en Hilly Jansen

sturen van ruim 1400 kaarten. zaak bezig houden maar, ze procedures en werkwijze van

al gepresenteerd aan het za- ker in vergelijking met andere de gemeente maar ook voor

kenleven In de contacten die plaatsen, daarnaast veel eve informatie over vergunningen,

zij inmiddels al gelegd heeft, nementen organiseren. vestigingen, uitbreidingen of

vindt zij het vooral opvallend andere zaken waarmee men
dat vele ondernemers zich Ondernemers kunnen bij haa als ondernemerte maken kan

;rde krijgen. HillyJai

vrij, maar blijft bereikbrna' op

06-13427671; de overige dagen

is haar rechtstreekse telefoon-

nummer op het raadhuis 57

40240 en via e-mail is contact

mogelijk op bedrijvenloketd»

zandvoort.nl.

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

'Ze moeten eens goed

gaan zoeken

n

schatten in de bunkers'

Nationaal Park Zuid Kennemerland
vraagt subsidie van € 200.000

Het Nationaal Park Zuid Kennet

eenmalige subsidie van € 200.0

van € 20.000. Dat bleek vorige v

de vergadering van de commissii

vraagtekens bij de hoogte van de

'eek woensdag tijder

Projecten & Thema':

aangrenzende gemeenten een

1 structurele jaarlijkse subsidie

en presentatie van het park in

e commissieleden zetten grote

vervolg op pagina 7

Deze maand bij veel

merk zonnebrillen

glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Hel Duinpieperpad *"»

vanhier
|

ffliffffiffliWj'^iï.ffi^

Op zaterdag 12 april kunt u gratis

4 zakken compost van 20 liter

ophalen bij de afdeling Reiniging

en Groen van de gemeente.
U bent van 10.00 uur tot 13.00 uut welkom.

Zorg wel dat u zich kunt legitimeren.

En: Op =0p

0



Familieberichten

t de foto 's

n «'t-lfcr.

jet je 't loven'.

We leven verder rr

en de verbalet

'Als het wel is

dat is wat je altijd zei.

Toch kunnen we het niet geloven,

is nu werkelijk voorbij.

Je hebt ons steeds zoveel gegeven;

Xievcr met een warme hand d.in met een koude'.

Dank voor je steun, je zorg, je liefde,

we zullen altijd van je houden.

Ton van Eist

is op 1 april SOOS vp 78-jnrige leeftijd overleden

Zandvoori:

Nel van Eist-Matton

Petra & Edwin

Ton & Joke

Kim &Jitse

Kerkdwarspad 6

2042 HD Zandvoort

Ton is inmiddels in familiekring begraven op

het Parochiekerkhof van de R.K. Parochiekerk

H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met

droefheid kennisgenomen van het overlijden

van de heer

A. van Eist

e heer Van Eist is van 1994 tot 1998

raadslid geweest en was van 1959 tot 1987

in dienst van de toenmalige gemeentepolitie

Zandvoort.

Wij verliezen in hem een aimabel man, die zit

met ijver voor de Zundvoortsc gemeensehap

heeft ingezet. Wij wensen zijn naasten sterkt

ntebes iZamivo,

cve verzorgenden en verpleegkundige!

n Zorgbalans. Mede dankzij jullie inze

laeft onze vader

S.A. Antonides

>c in zijn eigen huis kunm
i. Bedankt hiervoor!

Aan een zeer ad k-t' leven is ..-en emtl yekomen.
Onze lieve zorgzame nu ieder, scliminnioederen oma

ia waardig ingeslapen

Ytje Hendrika Cato
Nijhui s -PIantinga

Utrecht,
17 februari 19X6 6 april 2008

Enschede lotje Vcrhuog-Nijhuis

Bob Verhoog

Glarineen Jurre

( 'hnsLiu.in

Utrecht: Trios Kninennui-Nijlmi!;

John lïroneman

Jeroec

Martij n en Roos

Zwolle: Mnvsa Kijhuis

Wim Muller
Marco

( 'üiTei-iniiuleiiLie-aüicH:

I.Verhoog-Nijhuis
Bosweg 203
7522 PB Enschede

X^C L U BTIEN
Onze speeltuin staat er weer!

a.s. woensdagmiddag
tegen inlevering van deze

advertentie ieder kind een

gratis Raketijsje van Ola.

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 02j-s7>3200

www.beach dubtien.n t

11-4-195Ö <> 11-4-200Ö

Gerrie

Driehuizen
ziet

Abraham!

Vanaf nu weet hij

waar hij de mosterd moet halen!

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

AP RIL

WATER WATER WATER WATER WATER

Do 10 02.40 07.06 15.00 19.36

Vr 11 03.26 07.51 15.44 20.29

Za 12 04.05 08.45 16.44 21.35

Zo 13 05.16 10.15 18.16 23.06

Ma 14 06.20 11.45 19.40

Di 15 00.19 07.45 13.05 21.05

01.29 09.16 14.16 22.15

02.24 10.26 14.55 23.27

Burgerlijke stand

29 MAART -4 APRIL 2008

Ondertrouwd:
Schra Maarten en: Sleven, Clementine.

ichaelGregoren:Kolk,SusannaReginKuiper.MichaelGregore

Overleden:

de Haan, Pieter Cornelis, oud Bojaar.

de Muinck geb. de Jong, Geertrui Gerritdina, oui

92 jaar

Siepman geb. van Drunen,lohanna,oud 77 jaar.

Lasthuls.lan ,oud 85 jaar.

Goossens geb. Willems, Veronica Johanna Cecili;

van Eist, Antonius, oud 78 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 13 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurds.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius 81 Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastores C. van Polvliet en D. Duijvt

rnetprovider met sterke roots In Zandvoort. Vele

Zandvoorters kozen al voor ome persoonlijke benadering

^Netexpo

College informeert raad

over regentonnen

Afgelopen vrijdag heeft het college de raad geïnformeerd over

de mogelijkheid en wenselijkheid van het plaatsen van regen-

tonnen in bepaalde gedeelten van Zandvoort. Deze informatie

was in de raadsvergadering van 6 november vorig jaar toege-

zegd en is na onderzoek vrij gekomen.

Er zou de raad worden gerap-

porteerd overde mogeh <he d

aan de burgers van Zandvoort

om, al dan niet tegen een ge-

reduceerd tarief, regentonnen

aan te biedenen over de effec-

tiviteit hiervan in het kader

van de bestrijding van water-

overlast. Het rioleringsstelsel

van Zandvoort is voor 95% een

gemengd stelsel. Dit houdt in

dat het regenwater en al het

water uit bedrijven en wo-

afvoerbuis naar de waterzui-

veringsinstallatie afgevoerd

wordt. Bij aanleg, heraanleg

of herinrichting van openbare

ruimten wordt gestreefd naar

het zoveel mogelijkter plaatse

vasthouden van hemelwater.

Hierdoor wordt de afvoer naar

de zuiveringsinstallatie zo

klein mogelijk gemaakt. Het

opvangen van regenwater in

regentonnen of direct infiltre-

ren daarvan in de bodem zijn

eer goed middel hiertoe. Deze

voorzieningen komen op het

er voor moet zorgen dat d

installatie goed functioneer

Het college wil de toepassin

hiervan bevorderen op basis

van vrijwilligheid.

In het nieuwe Gemeentelijk

Rioleringsplan dat in 2009
wordt opgesteld, zal hierop

nader ingegaan worden. Dan

wordt uitgezocht op welke

locaties dit mogelijk is en wat

de irfrecten zijn. Tevens wordt

dan ook uitgezocht in welke

straten een gescheiden stel-

sel aangebracht zou kunnen

worden waarop de percelen

hun regenwater kunnen lozen.

Dit is om te voorkomen dat er

eerst regentonnen gep';-^:;!

worden die later overbodig

blijken te zijn. Ook een even-

tueel door de gemeente te

vïüt iel; ken subsidie als stimu-

lans komt In dit rapport. Het is

ee' < siriichrnlige "- aat rege
.

maar als deze op vele plaatsen

toegepast worden, dan heeft

het een groot positief effect.

Bron: www zandvoort n

^^^^^^^^—^^^^^^^^— Zandvoortse Courant n

Zeepkistenrace niet;

wielerronde en Solexrace wel

De zeepkistenrace die de afgelopen twee jaar door Arlan Berg

werd georganiseerd, zal dit jaar niet plaatsvinden. Berg ziet

zich daartoe genoodzaakt door de tijdsdruk die is ontstaan

door het veel te iaat afgeven van de vergunning. Daardoor

is er onvoldoende tijd om zaken op orde te krijgen. Nadruk-

kelijk stelt hij dat de profwielerronde en de Solexrace wel

I
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pluspunt
Buitenschoolse opvang De Boom

voor kinderen van groep I t/m 8

Op-.^ptiiden van 07 30 -
I B.30 uur

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

derdeel het Nederlands

mpioenschap Zeepkisten,

)e wielerrondeplaatsvinden. I

endeSolexrac

in het seizoe

voldoende vc

tijd voor. "De >

ik nodig heb v

I later

=rgunningdie

ordezeepkis-

nog niet e enster\

s dat ze

gelegd,

/eken in

beslag neemt. Verder weet ik

al dat een ondernemer uit de

Oranjestraat, de straat die ik

wil gebruiken, de locatie niet

zal accepteren en er dus een

bezwaarschrift zal komen. De

onderneming is geopend op

18 mei en vreest omzetver-

lies. Verder zou ik als gevolg

van het te late afgeven van de

twee hebben om alles op po-

ten te krijgen en daarom zie

ik er vanaf", verduidelij kt Berg

zijn beslis; "g Ook hee~t het

er mee te maken dat hij de

zeepkistenrace min of meer

alleen organiseert waardoor

weer dr.. 000 zir eigen bed'i

~

komt te staan. Bij de twee

Mark Rasch

dat hij de finish dan aan het

begin van de Haltestraat kan

trekken. "Met de nieuwe mu-

ziektent op de achtergrond

levert dat een mooi plaatje

op. Verder is er een natuurlijke

helling en is er een bocht in

het parcours ontstaan", zegt

de 'zeepkistenbaas'. Berg wil

ook benadrukken dat hij in

goed overleg met de stichting

Vier 'g Nj:ionalt Feeitd-.'-vrii

zijn zeepkistenrace uit het

Koninginnedagprogramma
heeft gehaald en voor 18 mei

op de kalender heeft gezet.

Berg: "Er kwamen zoveel

meer aanmeldingen bij mij

binnen dat ik de race in de

Haltestraat eerder zou moe-
ten laten beginnen. De stich-

ting vond dat zonde van het

vele geld dat ze uitgeven voor

de speelattributen, omdat
:erdei oudei

hij voortekent, i

ten worden afgebroken. Daar

kan ik heel goed inkomen en

dat is ook de reden waarom ik

naar een andere datum wilde.

Wellicht kan het volgend jaar

wel weer op Koninginnedag

om het bezwaar van de be-

treffende ondernemer te

voorkomen. Koninginnedag

is een echte kinderspeeldag.

Waarschijnlijk

1 bezv

mdat het al twee
mede

Oranjestraat naar bi

met zijn zeepkistenra

leg hebben

Bram-Bram
We zitten tegei ordig

n de

r Spanje

t' bij o

het dashboard. Je begrijpt

het al. We hebben

Tom-Tom maar'Bran

rustige vent die adv

om om te keren als je fout

rijdt of de tweede afslag

te nemen bij de rotonde.

Oké. Echtgenoot weet on-

dertussen wel hoe hij naar

Spanje moet rijden. Toch

hebben we tegenwoordig

Bram erbij. Hij wijst ook

de tankstations aan of

een hotel of tien (I) als we
willen overnachten. Op de

heenweg naar Spanje werd

het echter heel erg. Naast

de vertrouwde stem van

Bram zat er ook een rare

vogel in de auto. Als we te

snel reden riep hij steeds:

"Koekoek". Reed je weer keu-

rig op snelheid: "Koekoek".

Elk land heeft weer andere

snelheidbeperkingen. De

koekoek wist het precies en

jodeldealswetehard reden.

"Hoe komt dat gevogelte ir

onze auto?" gilde ik na het

zoveelste koekoekgeluid. "Ik

heb wat met dat apparaat

gespeeld", mompelde echt-

genoot, "Ik kan het e

even niet uit krijgen hoor.

f het zelf n 5 het

je irriteert." Nu ben ik niet

zo een technisch vernufl

om dat één, twee, drie te

regelen. Het heeft me we
een uur gekost voor ik die

koekoek de nek had omge
draaid. Ook de rustbankjei

gingen eruit. Waren er ooi

vrolijk door manlief ingezet.

Om de twee uur liep ere

klokje af:"U moet nu pai

nemen".Jahallo,datmafc

we zelf wel uit", mompelde
ik narrig. Gelukkig is onze

Tom-Tom, ehh Bram be-

doel ik, weer als vanouds.

Gewoon gezellig. Rechts af,

tweede afslag links bij de

rotonde enzovoort. O ja, je

kunt het geluid ook uit zet-

ten. Maar dan is het zó stil

in de auto. Saai!! Laat Bram

maar lekker kletsen.

Zimie. vnigman

V J
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Eetcafé

't Eindpunt

zoekt leidinggevende

voor de keuken

Ben je geïnteresseerd?

Bel voor de mogelijkheden:

Femke, 06-5353 6094

Hotel
Aanzee
Hogeweg 19

Wij zoeken een hulp

in de huishouding
voor een aantal

ochtenden per week

Bel even en vraag
naar Francis

Tel.: 5712375

19 DancebehindtheBeach:
Maandelijks dansfestijn in

19 KidsforAnimals: Actie voor

zeehonden in Juttersmu-ZEE-um.

12.00-15.00 uur

20 Cabaret: Dubbel optreden: Daniël

Arends en Thijs Maas. Theater Circus

Zandvoort, aanvang 20.15 uur

20 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo

bijTake Five, aanvang 16.00 uur

20 Concert: Protestantse Kerk

21 NewWave muziekschool: Presentatie

van de popbands in De Krocht.

Open dag " zwembad Center pares

26 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo bij

café Oomstee, aanvang 21.00 uur

30 Viering Koninginnedag: centrum

Vanaf half april weer de
gehele week geopend

behalve zondag.

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Iets te

(ver)kopen?

rvz
Plaats

een

Zandkorrel

(zie pagina 10)

Inboedelverzekering

aw&ee

rtesenteeït

Vlijaag 11 apïil

^ïbotan
nieuw opkomend talent

met band, uit Jimstetdam

exclusief bij Jianzee,

speelt naast coveïs ook eigen welk!

mis dit niet!!! Aanvang 22. 00 uut

Jot ziens in ^Danzee! "*-•

Z op: aotan.n,

DORSMAN.NL OF 023-5714534

De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvooriPas aanbiedingen]

^^et^

f www.zandvoortsecourant.nl

Dutch Blues Brothers

in Nieuw Unicum
Wat een feest was het afgelopen zondag op De B ri nek in

Nieuw Unicum. Twee uur lang werden bewoners en bezoe-

kers getrakteerd op een wervelende show. Zanger Ruud Ver-

steeg wist het publiek met zijn warme stem en lekker in het

gehoor liggende levensliedjes en ander bekend Nederlands

repertoire mee te krijgen.

Daarna de broers Gerard en

Willem van der Wielen als de

Dutch Blues Brothers! Samen
met hun vrouwen Lia en

Marian, die als 'The Bluettes'

volop meededen aan de show,

brachten zij de heerlijke num-
mers van de oorspronkelijke

groep The Blues Brothers ten

gehore, me: o..- na:.-ur ijk oe

hit'Everybody needssomebo-

dy. Zoals zij zelf op hun folder

vermelden: "Beter góéd play-

bekkentrekkend, dan slecht

gezongen." Dat slechte zin-

gen is echter zeker niet van

toepassing op Gerard, want
die wist solo vooral de vrou-

welijke bewoners met zowel

stem als gebaren tot groot

enthousiasme te brengen.

Het bijzondere van beide

heren is dat zij het als een

voorrecht zien om gratis hun

'fratsen' te mogen vertonen

voor bijvoorbeeld mensen
met verstandelijke en/of li-

chamelijke beperkingen, al-

blijfkosten dienen vergoed

te worden. Dit doen zij sinds

drieënhalfjaaren gemiddeld

treden zij 8o tot 90 keer per

jaar op, ook voor bedrijven en

pa 't c ulieren, waarvoor r dat

geval een kleine (sponsor) bij-

drage wordt gevraagd. Door

deze sponsoring kunnen de

Dutch Blues Brothers deze

'an zinnig vrijwilligersw-

:n voelen ons betrokken

Tiedei " Dat v

duidelijk merkbaar in de i

tacten met de bewoners

praktisch elk nummerw;

lij ke en naturelle benadei

tot rolstoeldansen en een

lor

De Dutch Blues Brothers zijn

ook actief bij diverse goede-

doeienvoorstellingen, zoals

Kids4fun, Child Care, Zonne-

bloem of het Diabetes Fonds,

waar zij onder andere optre-

den met Lee Towers, Anita

Meijer, Laura Figi en Frans

Bauer. Op hun site staan er

boekingen (www.dutchblues-

brothers.nl of info@dutch-

bluesbrothers.nl) kan men
zelf in overleg het overige

programma vaststellen. Deze

keer vertoonde de uit zes jon-

ge mensen bestaande groep

Razzle Dazzle hun acrobati-

sche danskunsten, maar des-

gewenst kan er bijvoorbeeld

ook een balletg roep optreden.

In ieder geval zijn Willem en

Cera'd van der Wielen nog tot

309 te boeken en dat

ondei er een ga

r uurtjes

antie

Met OOG en OOR
jW^DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel S732752)

Als de sirene gaat

Weet wat je

moet doen als de

sirene gaat

O
M e

\*******wA

Gestolen schilderij

Op zaterdag 29 maart

jongstleden is een

schilderij van de nieu-

we hobby zaak aan het

Gasthuisplein gestolen.

Het schilderij stond voor

het pand op een schil-

dersezel. De eigenaresse

is zeer gedupeerd en wil

degene die de gouden

tip aanlevert belonen

rnet € 50 aan spullen

uit haar zaak. Het gaat

om een acrylschilderij

hoofdzakelijk een rode

kleur. Het schilderij is in

Zuid-Kennemerland op land-

goed Elswout, Elswoutlaan,

Overveen haar jaarlijkse vo-

tellen u graag over de meer

dan 50 soorten vogels die

op het terrein broeden. De

interessante excursie is zeer

geschikt voor beginnende

vogelaars en ook oudere kin-

deren Het wordt wel vroeg

opstaan want de start is om

2,5 uur. Een toegangskaart

is verplicht en het is handig

om een verrekijker mee te

vakken erdei

Normaal gaat de sirene altijd

af op het middaguur van de

eerste maandag van de

maand. Maar dit keer nieten

het klonk zeerverdacht toen

de sirene niet op maandag tip

maar op dinsdag 1 april om
12.00 uur afging. Zou het een

ï aprilgrap zijn? Mijn reactie

e ge" lijk is het natuurlijk niet

goed. Want als de sirene gaat

is dat een waarschuwing. Er

Is Iets aan de hand! Wat? Het

kan van alles zijn. In elk geval

heeft die sirene iets te ver-

tellen Daarom had ik direct

naar binnen moeten gaan,

de deuren en ramen moeten

sluiten en radio ofTV Noord-

Holland aan moeten zetten.

Later bleek dat het lucht-

alarm dooreen menselijke

vergissing was afgegaan. In

plaats van een stil alarm, om
te meten of het luchtalarm

Boeddhabeeld gE

U kunt uw tip

melden bij info@

zandvoortsecou-

is niet nodig

Lammetjes excursie

In de duinen van Waternet

leeft een kudde Drentse hei

bliotheek bent, loop dan even

langs de mooie foto expositie

die Fotokring Zandvoort voor

de 51ste keer in de Zandvoortse

vestiging organiseert. Er zijn

erkt, erd 1

verkeerde knop ingedrukt.

Foutjel Afgelopen maandag
ging het alarm op de gebrui-

kelijke eerste maandag van

de maand gewoon af Even

nog een tip: denk op de eer-

ste maandag van mei niet

waar blijft dat alarm? De eer-

ste maandag valt namelijk

op 5 mei, wat een nationale

feestdag is. De sirene zal dan

niet luid en duidelijk worden

tig foto's tentoonstellen. Een

gedeelte is in zwart-wit maar

er hangen ook schitterende

kleurenfoto's met als thema's:

abstract, molens, integratie en

tegenlicht. De expositie is tot

en met 26 april te bewonde-

ren tijdens de bibliotheektij-

den, Op 12 april is van 10,00 tot

14.00 uureen open ochtend in

de expositieruimte van de bi-

bliotheek georganiseerd om
kennis te maken met de ex-

posanten en met de FotoKring

Zandvoort.

Vogels bekijken

Op zondag 13 april organiseert

het IVN Zuid-Kennermerland

samen metdeVogelwerkgroep

voor kinderen van 6 tot 10

jaareen lammetjes excursie

georganiseerd bij de ingang

van het bezoekerscentrum

De Oranjekom. Samen met

de boswachter gaan de kin-

deren op pad en wie weet

zijn er ook nog wel and

dieren in het duin te zi

dagmiddag 16 april, begint

om 14.00 uuren kost 3 eurc

Vertrekpunt is bezoekerscen

trum DeOranjekom (ingang

Oase.Vogelenzangseweg

Vogelenzang). Ouders ki

nen hun kinderen daar 1

16.00 uur weer ophal

aantal deelr

lijk, tel, 020

dag tot en

9.30-16.00 1

zondag 9.0c

Iden noodzake-

6087595 (dins-

net donderdag

ur, zaterdag en

-,7.00 uur).

W0



"Ik wil geen makelaar
die al voor de
verkoper werkt"

iortse Courant 10 APRIL 2008

ÜJCZ

Neem een eigen NVM-makelaar die bij

aankoop alleen uw belangen behartigt.

Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te

koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen

juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ü optimaal

begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.

Makelaars C.G
Cense * van Li"Sen Makelaars o*

CENSE I m I

txinLINGEN

Jhr. P.N. Quarlesvan Uffordlaa

2042PRZandvoort

Tel. 023-5 715 715

Internet: www.cvl.nu

ReTjSen Makelaardij o.]

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2040 AK Zandvoort

Tel. 023-571 55 31

Internet: www.hollandresidence.nl

4& GREEVEN
Creeven Makelaardij

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

023-57 39 234

hTerret '..

iSchaik
rtrrrn in Jtuiica. hypoth.

MiOmaco
Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel. 023-571 29 44

Internet: www.vanschaikomaco.nl

Het Nationaal Park Zuid Kennel

waardoor er op jaarbasis circa

drag is echter niet toereikend v

erland heeft een aantal kanalen

220.000 binnen komt. Dat be-

M de plannen die het overlegor-

gaan,

Henri.

afofi

r is van een directie geen sprake, heeft. VVD-raadslid Fred

n Verpoorten vond dat nogal een fors bedrag en vroeg zich

niet beter naar verhouding gekeken zou moeten worden.

POLITIEK VERSLAG - Vervolgvan

Nationaal Park Zuid Kermemerland vraagt subsidie

Wllfred Tates zegt dat hij al di-

verse malen vervoersgedepu-

teerdeen partijgenoot Cornelis

Mooij heeft aangesproken

en hij heeft ook al de fractie

van de VVD in de Provinciale

Staten ingeschakeld, maar
beide zonder resultaat. "Ik

ben daar absoluut niet tevre-

den mee",zei hij, "verder heeft

de gemeente Bloemendaal

zich met hand en tand ver-

zet tegen eventuele plannen

vooreen snelle busverbinding

tussen Zandvoort en het bin-

nenland. Zij wensten geen

aanpassingen in de buurt van

of op de Zandvoortselaan op

hun grondgebied (Aerdenhout

red.) en dus zijn wegeen steek

opgeschoten. Het college is

voortdurend alert en in inten-

s e 4"" overleg met de portefeuil-

lehoudersinde regio maar het

is klip en klaarde provincie wil

HenrionVerpoorten:"lk kan mij

voc 'stellen dat€ 20.000 struc-

tureel voor grote gemeenten

als Haarlem enVelsen een peu-

lenscnil is. Voor ons, en ook voor

de gemeente Bloemendaal, is

het een fors bedrag." Tevens

opperde hij de suggestie dat

als er een toegangsprijs van

€ 0,50 geheven zou worden er

jaarlijks een fors bedrag binnen

zou komen. Het bezoekersaan-

tal per jaar ligt op circa 1 mil-

joen maar omdat het om een

nationaal park gaat, mag er als

gevolg van landelijke wetge-

ving geen entreegeld geheven

worden. Wethouder Bierman,

die sympathiek tegenover de

subsidie staat, wees de com-

missie erop dat de Zandvoortse

raad, op voorstel van de PvdA, al

spontaan € 10.000 heeft aan-

gebeden

Bereikbaarheid Zandvoort

Het agendapunt over de snel-

le busverbinding Zandvoort
- Schiphol werd op een wat

breder vlak getrokken en

werd gevoerd over de bereik-

boid'heid ;?- Z andvoo 't m 'ie:

en. Volgens een aantal

commissieleden is de bereik-

baarheid van Zandvoort, op een

paar uitzonderingen per jaar

na, niet al te slecht. Indiener

Fred Kroonsberg (PvdA) vindt

het wel jammer dat er vanuit

de provincie niet of na..wel |ks

geïnvesteerd wordtom de situ-

atie rond een aantal knelpun-

ten in de regio op te lossen. "Ik

vind dat er bij de provincie een

visie ontbreek in verband met

detoekomstige mobiliteit. Het

blijft maar aanmodderen", zei

de sociaaldemocraat. Hij vind

dat Zandvoort het voortouw

moet nemen en met ideeën

moet komen, want de proble-

men liggen volgens hem niet in

Zandvoort maar elders. Hij wil

tevens dat de raad het college

handen en voeten geeft voor

stevig overleg met de provin-

cie. Ook Gijs de Roode (CDA) zit

op die lijn. "Er zou meer boven-

lokaal overleg moeten komen
waarin Zandvoort haar stem

laat horen", is hij van mening.

Provincie wil niet mee
Verantwoordelijk wethouder

niet rr rant volger

Zandvc-ci: 'iet sleclue' be 'e in-

baar dan andere gebieden in

de regio. De suggestie om het

treinvervoer te stimuleren

is natuurlijk allang een keer

langsgekomen maardaarzou

nu serieus naargekeken moe-

ten worden."

Discussie noodzakelijk

Kroonsberg als laatste: "Wij als

Zandvoort moeten de vaart

erin houden. Met tun

ondei is' em

Helder, een ware utopie! Laten

eens stevig over discussiëren

anders voorzie ik dat de nieu-

we inwoners van Hoofddorp

bij Langevelderslag gaan re-

ueeren en niet in Zandvoort."

Dynamics verhuisd naar
Thorbeckestraat

Per 1 april is de haar- en nagelsalon Dynamics verhuisd naarde

Thorbeckestraat 15, het pand waar jaren Radio Stiphout heeft

gezeten.Tien jaar langwas Dynamics van Astrid van der Zwaan,

waarin ook Magda de Vries haar nagelstudio heeft onder-

gebracht, gevestigd in een huurpand aan de Passage.

oktober 2007 echter \

ilige pai

erd

Radio Stiphout gekocht en is

mendrukaan de slag gegaan

met een grootse verbouwing.

Dat heeft geresulteerd in een

prachtige, ruim opgezette zaak

wasstoelen, handdoeken in

de kleuren zwart en turkoois,

ruimtevoorMagda's activitei-

ten De openingsreceptie werd

zeer druk bezocht, waarbij vele

fraaie bloemstukken en ca-

deauswerden overhandigd.

Beide dames hebben hun

sporen verdiend in al die ja-

ren. Astrid heeft voordat zij

Dynamics startte onder meer

een aantal jaren gewerkt bij

de kapsalon van Joke Draijer,

vvaarz j ook Magda heeft leren

kennen, en bij JM coiffure. U

kunt bij haar terecht vooralle

soorten haarbehandeliii s"en.

maar ook het inbrengen van

extensions vormt een belang-

rijk deel van haar werkzaam-

heden. Ze werkt al negen jaar

tot volle tevredenheid met het

Amerikaanse merkTigi envoc-i

het verven wordt gebruik ge-

maakt van de diverse produc-

ten van Goldwell. Samen met

Astrid zijn ook medewerkster

Soraya en stagiaire Lindsey

volledig in staat om aan al

uw wensen op kapgebied te

Nagelverzorging

Magda bestiert haar eigen

toko op het terrein van nagel-

verzorging. Zij is een gespeci-

aliseerde 'Magnetic' nagelsty-

liste, wat kan variëren van

acrylnagelsen uiteraard

kende'French look'. Uitgi

neemt zij de tijd om uw

den een prima verzorg:

geven en daardoor in co

De vaste klantenkring zal zeer

zeker de weg blijven vinden

naar Dynamics, Thorbecke-

straat 15. Op zondag, maan-

dag en donderdag is de zaak

gesloten, de overige werkda-

gen is Dynamics geopend van

9.00 tot 17.30 uur en op zater-

dag kar men tussen 0830 en

17.00 uur geholpen worden.

Dynamics werkt uitsluitend

op afspraak! Tel. 5732615 of

06-18709069 (Magda).

Dierenbescherming Haarlem e.o. 135 jaar

Ditje; bestaat de Dierenbeschei nngi iarler mgeving op de Die Til -e: -.I-g

135 jaar! Tevens ligt het in de lijn der verwachting dat het nieu-

we onderkomen van de Dierenbescherming aan de Keesom-

straat op 18 mei aanstaande wordt geopend.

De DU
ichtstei

'135-ja;

waarbij zij uw hulp i

pen. Bent u in het bezit van

oude foto's en/of krantenar-

tikelendie betrekking hebben

of actif

thieke instelling? Stuurt u

ze dan alstublieft op naar:

Dierenbescherming Haarlem

e o.
:
<eesomstraat 5, 2041 XA

Za'd voort, onder vermeld ing

van 'Expositie 135 jaar DB'. Bij

voorbaat dank voor uw mede-

werking.



weest, komt mer

tisch terug." Het

schap, of moeten \

schap', ligt er d;

iok duimendik bovenop.

Zandvoort wordt u ontvan-

uitstraling. Ince: "Onze klan-

ten moeten zich thuis voelen

en dat bewerkstelligen we
dooreen smaakvol Interieur."

Niet alleen het interieur zorgt

ir dat de klanten terug-

i. Ook de behande

hoofdhuid. "Dit

de Turkse kap;

doe ik het ook

zegt AA u stafa.

ce is de prijsstelling ook Kapsalon Artem is, gevestigd

vriendelijk. Dames beta- aan de Grote Krocht 27, is van

oor knippen € 18 en de dinsdag tot en met zaterdag

n € 16,50, kinderen tot en geopend van 09.00 uur tot

iojaar€ioentotenmet 18.00 uur. 's Zaterdags is

ar€i2.Hetvervenvande de sluitingstijd 17.00 uur. U

n gaat de dames met kort kunt eventueel een afspraak

vanaf € 25,50 kosten en maken maar dat is niet strikt

die met lang haarvanaf noodzakelijk. Het telefoon-

Hogeweg 29
Zandvoort
1 30m' winkel- 1 kantoorruimte

Bent u die ambitieuze

ondernemer? Lijkt het u

ook fantastisch om het

bruisende strand om de

hoek als speeltuin te

hebben?

Start voor de zomer nog uw

onderneming op deze locatie aan

de doorgaande weg tussen de

boulevard en het winkelgebied!

Geen 'badgast' zal uw winkel/

kantoor (nog) over het hoofd zien!

hanson makelaars*

Staten Bolwerk 3

2011 MK Haarlem

info@hanson.nl

www.hanson.nl

023 - 532 99 55

Toneelvereniging Wim Hildering speelt

op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2008

De klucht

"eens in de 1000 jaar ?"

door John Dole

In theater De Krocht

Grote Krocht 41 Zandvoort

kaartverkoop v.a. donderdag 3 april bij Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal

Aanvang voorstelling 20.15 uur, zaal open 19.30 uur

Entree prijs € 7,= ,

IS*
Café Oomstee

Ouderwets
gezellig

Heinekeris
tfettKeettoetopt!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

mwmummK
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Dorpsgenoten

Hanneke Mel-Schipperijn

Eigenlijk is een gesprek met Hanneke Mei een combinatie

van twee vaste rubrieken. In de eerste plaats als dorpsgeno-

te, maar je kunt er niet om heen dat zij, als mede-eigenaresse

van strandpaviljoen Jeroen, tevens een hardwerkende Zand-

voortse in bedrijfis.

Hanneke heeft d

ste jaren van h

op de Mariaschoo
moest volgen. Op haar

tiende vestigde zij zich met
haar moeder en zusje defi-

nitief in het dorp. Hanneke:

"Na de middelbare school

op het Sancta Maria ben ik

in Maastricht de hotelschool

de vele afleidingen in die

gezellige stad heb ik deze

opleiding niet helemaal

afgerond.Op mijn 21ste ging

ik naar Bonaire, waar ik een

jaar in de horeca heb gewerkt.

Weer in Nederland leerde zij

in Amsterdam Jeroen Mei

kennen en keerde zij defini-

tief terug naar Zandvoort.

"Ik werd aangenomen bij

het overbekende restaurant

Pierrot, waar ik vooral van

Mieke en Jurgen heel veel ge-

leerd heb. in het bijzonder op

het gebied van de 'finishing

touch'." Jeroen had '"iiriddels

met zijn vader strandpavil-

joen 20 opgezet en in 1991

overgenomen, samen met
zijn vrouw. Onder de bezie-

lende leiding van chef-kok

Jurgen heeft Jeroen, met veel

liefdevoor het vak, zijn oude

beroep van loodgieter achter

zich gelaten en tovert indien

Har>neke Mel-5cb'pP
eri^

nodig,

o tot 30

i Jei ziet ePavilj

danks de grote ruimte die

dubbelwandig en geïsoleerd

is, heel gezellig uiten is gede-

coreerd met visnetten, oude

naaimachines en strandstoe-

len. Vooral de vier (!) piano's

vallen op. Het speciale con-

cept 5 ze f bediening, maar
dit ge di >.. tsk. te

,_

id voer de

dranken en de koffïecorner

van Laurentis. De maaltijden

kunt u bij Hanneke bestellen

en worden keurig aan tafel

geserveerd.

ichte

.orlef

op de Oranje Nassausch

Mijn hobby's zijn ver

schaatsen, lezen en op

kantie zoeken wij altijd v

.oedei

het water op, maar dan lekker

wij gaan duiken."

Alsof deze activiteiten nog

ittei

doende njn, 5 Me

n de Zandvoortse

Strand pachtersvereni-

ging. Van de circa

veertig paviljoens

hebben zich zeven-

endertig ondertus-

sen hierbij aange-

wel zeer dringend

uitbreiding van
het bestuur nodig.

jusvan harte welkom,

r is een grote diversi-

tevens de kracht en een goe-

de promotie voor Zandvoort.

Voor iedere strand bezoeker is

er wel wat wils. Het is ook ge-

weld s dat iedereen zotrots

met zijn 'tentje' bezig is en

daarin durft te investeren",

aldus een bevlogen preses,

"het is ook heel goed dat de

aarli kse strandbridgedrive

weer terug komt; een goede

dere evenementen op het

strand. Helaas loopt het con-

tact met de gemeente soms
moeizaam, mede doordat er

andere belangen spelen. Het

grootste knelpunt en daar-

door grote onzekerheid voor

de pachters levert momen-
teel het bestem

Strand en Duin o

|'-igsol;

is inmiddels twee
rijk, Floor van ne-

en Sam van i

met de rr

h het E3-team van ZHC,

rin Floor hockeyt, e

s. Moeder
veel tijd

note sluit af: "Als je echter op

de zee en de ondergaand
zon kijkt, dan valt alle narig

heid van je af en kun je allee

maar gelukkig zijn." En daa

kan iedereen het alleen maa
volmondig eens zijn! Laten

wij hopen dat wij dit jaar

met vele toeristen eens van

een heel goed strandseizoen

mogen genieten.

Sponsor worden van het

wekelijkse weerbericht?
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Weekeinde geeft wisselend beeld

Een flinke meevaller hadden

we het vorige weekeinde

kondigde gure buien -met

natte sneeuwkans- bleven

zo goed als uit in het hele

land Reden van het niet in

vol ornaat komen opdagen

van die gure buienstoet was

een lagedrukgebied dat ei-

genlijk pal boven ons land

voor anker ging, hetgeen

ook goed te zien was aan de

geringe stroming in de lucht

(stapelwolken veranderden

nauwelijks van plaats).

skom n het ei

bied op relatief kleii

dalende luchtstre

net a n het o

een tropische orkaan. Gevolg

is dat de meeste bewolking

dan oplost en de buienvor-

ming wordt onderdrukt. Die

tengaats en Engeland kreeg

bijvoorbeeld de volle laag

We houden het redelijke

aprilweer van de afgelopen

vandaag, donderdag is nog

een nette dag met mooie

rustige en droge condities in

het kustgebied. De dagelijkse

gang in temperatuur nam
toede afgelopen etmalen en

dankzij de al feller worden-

de aprilzon kon het kwik, na

Weer

Temperatuur

eerst diep gezonken te zijn,

overdag weer flink stijgen.

Komende dagen zijn de dub-

bele temperatuurcijfers weer

actueel inde middag periode

(13 graden).

Een groot deel van deze week

verliep nagenoeg droog, hoe-

wel de depressiedreiging

richting het weekeinde al-

weer groter wordt. Of die sto-

ringen ook in het weekeinde

zelf nog roetin het eten gaan

gooien is niet helemaal zon-

neklaar, Geheel droog hou-

den we het dan niet met op-

nieuw een lagedrukgebied in

de buurt. Enkele buien zul-

len er ongetwijfeld komen,

waarschijnlijk vooral op de

zondag, maar de betere mo-

menten met zon zijn ook

met nadruk van de partij. Op
vrijdag trouwens ontkomen
we hoogstwaarschijnlijk niet

aan de regen en wordt het

enige tijd druilweer.

Volgende week lijkt er een

verdere stijging van tempe-

ratuur in te zitten tot wel-

licht het niveau 16-17 graden,

maar of het lang moge duren

is zeer de vraag. Euforie bij de

Zandvoortse strandtenthou-

ders is dus niet aan de orde

vooralsnog, want de (unieke)

30 graden op de boulevard

na niet haalbaar voorlopig.

<-ll*>

Min 2

Zon 50%

Neer laS 15%

20%

65%

13 12-13

4-5 5-6

45% 40%

45% 40%
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Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 I CB te Zandvaoü.

Te!.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittyniUemse@pkinet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

"E™*™*»

G H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Blij met bloemen!

Haltestraat Zandvoort tel.- 023-57 '2-0 60

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. Q 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elkdjfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

Inleveringróórmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelftleweek
Uw /bedrl | fi)naam

.'i,1';;:,?:.: -scr^yjrt botsen

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

12 weken challenge'

www.fijnaandelijn.nl

Behang- en Adele:

schildersbedrijf 0622249100

Arnold Start 14 april 2008

N ijkamp
Tel/Fax 571 31 72 De bijbel:

Mobiel 06-54 264 259 "Vertrouw op de

Voor al uw behang-, Here God, want de

wit- en schilders- Heer alleen is een

werkzaatnheden

(jesaja62:4)

Autobedrijf Gebed nodig?

Trade Ard. Bel Huis van Gebed

LidBOVAGen NAR Zandvoort, 5363804.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519

Bidden helpt echt!

A36-53498304 Gezocht:

www.trade-ard.nl Pleeggezin voor mijn

hond Karrow.

Kabel-internet/adsl Tegen betaling,

installateur helpt bij alle in Zandvoort of

PC-PROBLEMEN.

Adviesen aanleg ca. 3 dagen per week.

(draadloos) netwerk. Het is een Ierse

Ook avonden/weekend. Setter, reu van

Rep-it, totaal service 3,5jaarouden

voor computergebruikers. bijzonder lief voor

023-5719666 of kinderen. Hij toont goed

06-44696001.
;

sociaal gedrag naar

Met garantie en KvK. andere honden.

Tel. 06-53152681

Zoekt u een wonder

in uw leven' Te koop:

Jezus geneest! Playstation buzz spellen

Ga 25 april naar divtitelsnieuw€25,oo

de Shelter, magnetrons va € 40,00

Eksterlaan 1 te Haarlem. dvd spelers va €15,00

Grote genezingsdienst portable dvd spelers

om 19.30 uur. va €50,00 kl.tv's

www. leven sstroom . n 1 platte beeldbuis

Bel 5363804 va €50,00

stofzuigers va €35,00

Gezocht: speelgoed w.o. Barbie

goed thuis voor en Bratz met

3 van mijn katten. kortingen tot 70%
ivm verhuizing. Spaanse gitaren

Ze zijn lief en gezond. va €35.00
4jaar oud en kunnen Routers voor draadloos

alleen of met internet va €25,00

andere katten. heel veel huish. art.

Tel. 06-27241499, met hoge korting

Sabine. Geopend zat 14-t8u

Max Planckstr.48,

Te huur: Zandvoort Noord,
garage-appartement tel 06-10745881.
in Zandvoort-Zuid.

Eigen ingang, Gevraagd:

Voor enkele
badkamer, ochtenden in de

aparte slaapkamer. week, ontbijt en/of

€495,00 incl. g/l/w. schoonmaakhulp
Rookvrij. in hotel

Rustige buurt. centrum Zandvoort.
Tel.06-10902074. Tel. 5714674

9<DOO<DGQ
Genieten van pure jazz

De op één na laatste jazzmiddag van het seizoen 2007-2008,

georganiseerd door Jazz in Zandvoort, was weereen excellente

middag in De Krocht. Op het programma stond de jonge en ge-

talenteerde saxofonist en klarinettist Joris Roelofs die de toe-

schouwers een gevarieerde, swingende middag voorschotelde.

; het ï

niet é

maar van twee ge-

weldigegastsohsten.

Onverwachts had

de allround drum-

mer John Engels

de stokjes van Frits

Landesbergen over-

genomen. De70-ja-

rige is nog altijd ac-

tiefin hetjazzcircuit

en doet voor geen
HetJona '

'jonkie' onder. Het samenspel

tussen dejonge Roelofs en de

doorgewinterde Engels was
fantastisch om te zien en voor-

al te horen. Wat een explosie!

Hoog niveau

Al zes jaar lang presenteert

Jazz in Zandvoort één keer

per maand voortreffelijke en

gevarieerde jazzmuziek met

als gastsolisten meestal aan-

stormend talent dat beslist

niet onder doet voor bekende

artiesten. Neem nou Joris

Roelofs, hij is 25 jaar en heeft

met zijn altsaxofoon veel kwa-

liteit te bieden. Samen met de

bas en John Engels was het

voor het gemêleerde publiek

een middag om niet snel te

vergeten. Bekende, on bekende

positievan Roelofs kwamen in

de tot jazzcafé omgetoverde

zaal langs. Ondanks dat er

nauwelijks met elkaar gere-

peteerd was, voelden deze ras-

muzikanten elkaar voortreffe-

lijk aan. Een enkel oogcontact

Meer jazz in Zandvoort

Direct na de pauze nam Hans

Reijmers, voorzitter van de

onlangs opgerichte stichting

'Jazz in Zandvoort', het woord.

Hij had goed nieuws te mel-

den. De stichting is ac-

tief bezig om dit jaar

een 'Jazz in Zandvoort -

avond in het centrum

te organiseren Het be-

looft een grancioze iaz-

zontmoeting te worden

met medewerking van

uiteenlopende jazzmu-

sici en daar is uiteraard

veelgeld voor nodig. De

gemeente Zandvoort is

een financiële bijdrage

heeft gegeven. Maar
dat is niet genoeg, üaa:-

om is de stichting hard

sponsoren. Ook neemt

de stichting de organisatie

over van de jazzmiddagen in

De Krocht. Het betekent dat

het jazzseizoen 2008/2009
gewaarborgd is. Tevens gaan

Zandvoort' een fantastische

impuls te geven.

Noteert u de laatste jazzmid-

dag van het seizoen alvast in

uw agenda. Op zondag 18 mei

is de bekende en veel gevraag-

de gitarist Maarten van der

Grinten in De Krocht te gast.

Aanvang 14.30 uuren de en-

tree is € 12. Kom gezellig langs

bij 'Jazz in Zandvoort'.

Classic Concerts brengt de Messiah van Handel

Op vrijdag 28 november 2008 zal de Messiah van Georg

Friedrich Handel worden uitgevoerd door het Gelders Utrechts

Cantateorkest en het Gelders Utrechts Cantatekoor o.l.v.

dirigent Harry Brasser. Dit concert zal door Classic Concerts als

grote productie worden georganiseerd in de St. Agathakerk

op de Grote Krocht.

De Messiah, a sacred Oratorio zijn lev

is een van de 29 oratoria van Handel

de componist Georg Friedrich werken

Handel. Het werk is in 1741 ge-

componeerd, in slechts 3 we-

kentijd! De Messiah is één van

de beroemdste en geliefdste

werken uit de klassieke mu-
ziek, maar ook reeds tijdens

1 behoorde het tot

Bij het ter perse gaan van deze

krant was nog niet bekend

wat de toegangsprijs zal zijn.

Classic Concerts kennende

zal dat echter niet teveel ijn

Zandvoortse Courant nummer 15

Spreuk van de week:

10 APRIt 2008

'Bindingen zijn de eerst? tekenen Viiii verlatenheid.

'

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Voorjaar bij Corbani
Na een bezoek aan het atelier van Donna Corbani in het

weekend van 5 en 6 april voel je, ondanks de sombere en gure

weerstemperaturen,de lente. Haar kunstwerken aan de mu-

ren tonen uitbundige en heldere kleurencombinaties. Vooral

haar laatste olieverf doet verlangen naar blauwe luchten en

Tekst er. foto Nel Kerkm thema's als vrijheid, geluk, blij-

heid en liefde.

heeft

Donna Corbani open huis in

haar eigen atelier. In de beel-

dentuin staan de bronzen en

twee verdiepingen verdeeld

hangen haar olieverfschilde-

rijen. Ook zijn alle zeefdrukken

te bewonderen en te koop die

Nederland verkocht werden.

Eigen handtekening

Haar stijl is herkenbaar aan

het lijnenspel en de sierlijke en

veelal vrouwelijke figuren. Ook

de speaa e ki ui 'spiraal die al-

tijd in het gezicht aanwezig

is, geeft de kijkrichting aan en

is één van de kenmerken van

haar eigen identiteit. Met een

klein penseel en vaste hand

schildert Corbani de door-

gaans ronde contourlijnen om
haai nguren. Haar kleurkeus

gaat uit naar primaire kleu-

ren en geven het kunstwerk

een vrolijke toets. Ondanks de

vaste kenmerken in haar stijl

wordt Corbani niet gehinderd

dei wei pe" jar te -ie-ger die

zijn. Zo dansen vlinders en

zeemeerminnen, ondersteund

met golvende lijnen, gracieus

over haar olieverfschilderijen

Succesvol jaar

ja; 007

als hoogtepunt e

tijdens de museumnacht in

het Stedelijk Museum in

Ar 1 sterdam. Ook signeerde ze

voorde supermarktketen A d:

5000 kunstdrukken die inge-

lijst in de diverse vestigingen

verkocht werden. Er waren

veel solo-exposities, opdrach-

ten in het binnen- en buiten-

land en een groepsex positie

in de Tweede Kamer met be-

schilderde stembussen. De In

Santa Barbara (Californië-USA)

geboren Corbani woont sinds

1992 in Nederland en al weer

een aantal jaren in Zandvoort.

Veel van haar kunstwerken be-

vinden zich bij particulieren,

Californië, New York, Spanje,

Duitsland en Nederland. Een

van de wensen van Corbani is

een bronzen sculptuur in de

open ruimte van het dorp of

langs de boulevard. Dat zou

eer. ;,oede investering van de

gemeente zijn want de naam
van Corbani missen we nog

in de Zandvoortse beelden-

route. Meer informatie over

beeldend kunstenaar Corbani

is te vinden op www.corbani



Hele maand april'

Malse varkenshaasfilet

rolladeI Kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

dvoortPashouders de aanbiedingen van deze week & ŝ
ANovooRT

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Allean voar Zanduoorl Pas-houiltirs.

Vraag raar de voorwaarden.

Grote Kracht 21 -023-571 2560
z 3 ndvoort@zo nvaar I , nl

JPtoerkoop.nl m&

**DE BODE"
De nieuwe
Sia collectie

is binnen!

Lente aanbieding!

lentebloemetjes

_Mjp|M4JF|talji^_

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

4:

Speciale aanbieding

maand april ieder tweede artikel

voordelieifl'

I

:ollecties van

Muchachomalo, Oxbow, Musto,

Brunotti, Lafuma etc. zijn binnen
Burg. Engalbert5straat94b-Zafidra[iit

Koene Geaning Service ^KCS

:a;:e- n

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 441

GRAP CAFÉ 25
Elite ïrljdag ovobii Ladies HlgTïQUI

Tussen 22.00 en 2Ï.00 uur dames

de eerste 3 consumpties graiïsl

Tot nfldapn
Band Café 25, Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

'oorletter(s)Achternaam +

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5.00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Betaling PER BANK

itiS Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

5straati 5 Uw ^ naam gestelde ZandvoortPas
HDgeweg 39 -i

WQrdttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met deaangehechtetegoedbon voor een

r 61.57.Sg.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

Boeren
cake _

zoekt
prijsbewuste

vrow

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v

Addie Ottho & Zn

OTÏHO 2041 PC Zandvoort

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 BS63

Mobiel 06-1887 6726

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Boeren-
cake
voor slechts

25Sd
loten rnetwoer.sdi'j r iipiil ."V

en allee- in onze uesriging (e Zand mort

Raadhuisplein 2, Telefoon: 013 -57 12 865

11 meeradressen en openingstijden :ie '.v
..,-,

v,

MARK SJERPS
internet
www.marksjerps.eu

06 188 688 37

op vertoon van de Zandvoortpas:

W% korting op uw niexiwe website

IJ.',J.|'.IJ.'l.'|.|ri.l:iJTI

Bij

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende"

Pasfoto's
van dezelfde persoen

voerde

Halve prijs!

J
Nasi

1 la Harocamo
normaal i 8,25

Voor Pashouders € 7,

'" Medina Woninginrichters
5 t/m 10"'o kot f ing

(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex L 3 mina.it

Zonwering TParket

3| ^_ DUET ._

Gratis proefles

Bel voor informatie

06-54280393 of 023 - 5730107

T-

^^ffi^^m thuis of o-p locatie 5% korting

CiaoPinoVacircrj op

T:06 144 4S7 20

Etr3rt0N3vacii«;:''p! (iri,?l.nl

Autobedrijf Zandvoort is meer dan een autobedrijf

Autobedrijf Zandvoort staat bekend om zijn

goede kwaliteit en service. Niet voor niets

heeft het autobedrijf in 19S8 en 1989 De

Couden Sleutel gewonnen. Deze prijs staat

voor eersteklas service, kwaliteit en klant-

gerichtheid. Ruim dertig jaar lang levert

het autobedrijf vakmanschap af. Dat is

Autobedrijf Zandvoort op zijn bestl

Aan het roer van Autobedrijf

Zandvoort staan vader en Zoon

Witte. "Het begon allemaal

met een klein pandje in de Dr.

Schaepmanstraat. Twee Jaar later

zijn we naarde huidige locatie ver-

huisd. Inmiddels is het uitgegroeid

tot een goed lopend bedrijf", aldus

vader Rob. Samen met monteur
Aschwin van de Mije vormen ze een

goed team. "In het verleden waren

weeën service dealer van Fiat, maar

nu zijn we een vrije dealer. We on-

derhouden alle merken: Mercedes,

Renault en Citroen, noem het maar

op", voegt zoon Robin toe.

u geen afmeldkosten bij de AP

keuring. Die kosten hoeft u als pa!

houder niette betalen.

Multifunctioneel

In de showroom zijn niet allee

auto's te bewonderen. Anja's Plac

heeft een fraaie collectie van sie

-1 tass 1. Da; last

Voor de ZandvoortPashouder is er

een speciale aanbieding. Op ver-

toon van de ZandvoortPas betaalt

hangen er ook schilderijen aan de

muren van deZandvoortse kunste-

naressen José Coenraad en Josette

Caelen. De schilderijen van beide

dames zijn tevens te koop. Een au-

tobedrijf, bouchene en kunstatelier

in één. "Het iseen multifunctionee

bedrijf Ik ben ook APK-keurmeeste

dus nu lopen er twee keurmeestei

binnen in het bedrijf rond", aldus

Robin.

Autobedrijf Zandvoort Is gevestigd

aan de Kamerlingh Onnestraat 23.

Tel. 5714580. In-en verkoop van alle

merken auto's, zowel nieuw als ge-

brui kt voor onderhoud en reparatie.

Geopend van maandag tot zaterdag

van 07.30 tot 17.00 uur. Voor uitge-

breide informatie bezoekt u de web-

site www.autobedrijfzandvoort.nl
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Strandpaviljoen

Thalassa 18

Bij Thalassa
vind je

de zee

op je bord!

Voor reserveren: 023-5715660

RESTAURANT

I
VOL

II
IRDRIN

III
.LIGSAME»

IV

SMAAKVOL ETEN

LEKKER DRINKE

GEZELLIG SAMENZIJN

GENIETEN VAN HET LEVEN

HET IS ZOVER-
AANSTAANDE VRIJDAG, 11 APRIL OPENEN WIJ

ONZE DEUREN!!!

VOORHEEN GEKEND ALS 'T FAMIL1ERESTAURANT, MAAR NU
OMGETOVERD TOT

GRAND CAFÉ RESTAURANT DE 4 GEBODEN

WIJ BIEDEN U DE MOGELIJKHEID HEERLIJK TE ETEN EN
GEZELLIG EEN DRANKJE TE DRINKEN IN EEN SFEERVOLLE

AMBIANCE

KERKSTRAAT 27 . 2042 JD . ZANDVOORT . TEIL: 023-5712537

GMD ml 25

LIVE MÖSIC

Zaterdag 12 April 2008

y.a. 22.00aar

MOSQÖITO
"The Bond"

Mostprito zorgt voor een ayond vol hamer,

funk, soal Iatin en een yïeagje jazz.

Een avond vol swingen, grooven en gezelligheid.

Grand Café 25, Kerkstraat 25 - Tel, 5713510

Thgi Pggp
paviljoen V

, zgtei-4ag 12 gpril

vang f 16.00 uut

Songkran

; * festival
CThgis Nieuwjaar)

Thaise cMns, muziek,

kleding, massage, eten

f
Buffet €21,50 p.p.

J (kinderen €10,00)

Reservel et?.'

^3fc Bel 06-3004- 7080
{ of 06-1485 4-629

STEOPATHIEZANDV
PRAKTIJKVOOR OSTEOPATHIE

TOM DE JONG

Hei '"enselijke i-:
- ;;-" i:- ee~ b elegische

eenhe d. Verstoring wan ceze eenhele kan leidei

i.i't l-l"-.::h-.eri E eii o stee pr. :-."_ -.v- het
I
:: a ,1111

helpe- het evenwicht te -eiv.ellen

Voorbee de": -,v -iplash, migraine, spastische dan

I":.. I : -1 b " s chro -isohe I"
1 ::. .!::!". Ler..

Geen verwijzing van de (huis) arts nodig.

Behandeling wordt (gedee te il-.) vegoed .ani.nl

de aanvullende ziektekostenve-zeker ng.

T. de Jong: 06-46624969

dejongtm@hotmail.com
H.Konings: 06-44758719

huibkonings@osteopaat.nl

Krant
öZandvoortse

wzzmrmm Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Sponsoractie Mariaschool voor varkentjes Nieuw Unicum

mer 15 10 APRIL 2008

leinschalige hulp geboden

De kinderen van de Mariaschool gaan in hun actieweek van De verkoop van de ansichtkaar- volle vorm van dagbesteding projecten gerealiseerd. Het be-

16 tot en met 23 april ansichtkaarten verkopen voor het goede ten gebeurt in samenwerking (voeren, hokken schoonmaken, treft altijd hulp of een project,

doel. Als goed doel heeft de school gekozen voor een project

van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Doel van de ac-

tie is om de boerderij van Nieuw Unicum uit te breiden met

twee varkentjes, compleet met modderpoel en stal.

net de stichting High Five, knuffelen). Voor bewoners die

^en organisatie die zich bezig- niet in staat zijn om zorg te worden gemaakt op reguliere

houdt met het vervullen van dragen voor de dieren, is het financiële regelingen.

wensen voor basisscholen. een fijne plek om te kijken en

te genieten. De kinderen van de Maria

De boerderij van Nieuw school worden door mede
Unicum gaat deze zomer De aanvraag voor deze var- werkers van Nieuw Unicurr

qua oppervlakte fors uitge- kentjes kwam binnen bij de uitgebreid geïnformeerd ove

breid worden. Hierdoor kan StichtingVrienden van Nieuw Nieuw Unicum. De kinderer

een grote wens in vervulling Unicum, die gelden werft voor uit de groepen 5, 6, 7 en i

gaan: het houden van twee projertendlebljdragenaande gaan in deactieweekzelfseer

varkentjes. De boerderij ver- kwaliteit van leven van de 200 parcours volgen door Nieuw

vult een belangrijke functie lichamelijk gehandicapte be- Unicum om zelf teervaren hoe

binnen Nieuw Unicum. Het is woners van Nieuw Unicum, het is om bijvoorbeeld in eer

voor veel bewoners een zin- Hierdoor wordt concrete en rolstoel te rijden.

Osteopaat opent praktijk

Alles wat leeft beweegt. Het menselijk lichaam functioneert

op basis van vermogen allerlei bewegingen uit te voeren.

"Soms zijn die bewegingen geblokkeerd", vertelt Osteopaat

Tom de Jong die sinds kort zijn praktijk uitoefent bij Fysio Fit

op de burgemeester Nawijnlaan.

"Om deze blokkades en pijn

in het lichaam op te heffen,

maken we gebruik van fy-

siotherapie. Soms blijven de

klachten echter terugkomen

en heeft de patiënt geen baat

bij deze behandelingen. In

2001 kwam ik in aanraking

met osteopathie. Osteopathie

gaat uit van de gedachte dat

het menselijk lichaam een

biologische eenheid is Is

deze eenheid in balans, dan

worden klachten door zelf-

van het lichaam verholpen.

Wanneer de balans is ver-

stoord door bijvoorbeeld een

ongeluk, ziekte, stress, een

slechte voedingstoestand of

een operatie, dan heeft het

lichaam hulp nodig om de

balans te herstellen", vertelt

.'V,e::ijnop en.lingoiïteop.vth e

aan het College Sutherland te

Amsterdam, waarvoor hij af-

gelopen februari slaagde, is

De Jong samen met collega

Huib Konings begonnen met

een praktijk osteopathie. "Het

is een manuele behandelme-

thode, dus zonder apparaten,

vvaarbi mer :h 1
1 e wee^els e 1 ';

organen van het lichaam op

beweeglijkheid controleert

en behandelt. Veel mensen
leven met klachten die niet

makkelijkte behandelen zijn.

Geneesmiddelen bestrijden

dan wel de pijn maar niet

de klacht", aldus de Jong.

Als voorbeeld noemt hij rug-

klachten die bijvoorbeeld

akt < orde

spanning in de dikke darm.

Een osteopaat onderzoekt

niet alleen het pijnlijke ge-

deelte maar het gehele li-

chaam. Meestal is er na twee

behandelingen al resultaat.

Met meerdere behandelin-

gen (van 4 tot 6 weken) zijn

de resultaten verbluffend te

noemen. Hoofdpijnklacnten.

chronische nek/rugklachten,

darm systeem (spast sche

darm), gewrichtsaandoenin-

gen aan schouder, heup, knie

of er- kei. z '. klacnter die be-

streden kunnen worden. Ook

huilbaby's en kinderen met
coord natiestoornissen wer-

den met succes behandeld.

£.-l: arts

is niet noodzakelijk. De prak-

tijk is aangesloten bij het

NOF en NVO waardoor een

consult door de aanvullende

ziektekostenverzekering gro-

tendeels zal worden vergoed.

Wie echter alleen voor fysio-

e t-,e' 1 be-

I, kan

bij De Jong terecht. "Mensen

denken nu dat ik daarmee ben

gestopt maar dat is zeker niet

zo", aldus de enthousiaste fy-

siotherapeut. Bel voor meer
informatie of een afspraak:

06-46624969.

Plaatsing inden brieven betekent niet dat

de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het r

nde'i ^r even in ".= <orte- en plaat; i"g van b 11 -\

Volgens mij...

haalt Ne/ Kerkman in haar column oiw de zeilactie

van jelle Attema uit naar de gemeente zonder de

feiten (!• keimet!. Attewa heeft gedurende meerdere

taren genrobeerd <ie gebeente te interesseren voor

onderbrenging ,an ?.y[! collectie Vorige colleges

hebben daar niet 00 gerettgeerd Op verzoek van

Wilfred Tates heb ik als portefeuillehouder Kunst en

Cultuur contact gezocht met Attema. Daarna heeft

Cor Draijer mede nati'ens Atten'a een presentatie

gegeven in een raadsconimissie De raad heeft vervol-

gens opdracht gege. eo te iii'i!!'i70iW! o! de collectie

van Attema voor Zandvoort behouden kan blijven.

Daarna is een inten'ieo.t'tei'tikon' :.< gesloten lussen

de Attema en de gebeente Voor iiet onderzoek zijn

offertes iutagevnicigt! ei) on 2 3 oktober 2007 heeft

het college eet! bureau opdracht gegeven het onder-

zoek uit te voeren. Ik heb daarna de raad gemeld

dat het onderzoek gestart was en dat de resultaten

eind januari 2008 bekend zouden zijn.

Helaas heb ik in een commissievergadering in januari

r"ri!'tr.'r! treinen tp'tTf ("o of eer i'instige en langdurige

resultaat

pas medio mei wordt verwacht Daarvan is Attema

ook op de hoogte en hoewel hij het (net zo goed als

ik) jammer vindt dat er vertraging wordt opgelopen

heeft hij daar begrip voor. In de comm issie Planning

& Control van 19 maart j.l. is hierover nog eens

gesproken. Daar had Nel Kerkman van op de hoogte

kunnen zijn.

In haar column suggereert Kerkman alsof er niets

gebeurt en niemand op de hoogte is waar we mee

bezig zijn. Er is geen sprake van radiostilte. 7oa!s 7.7

schrijft. 'Radiostilte' is bijna Freudiaans uit de pen

van de redactrice vat: Coedeti'otgen Zandvoort.

Beste Nel. inforn'eerde roigende heer eerst even. Dat

hoeft niet persé bij mij. dat kan ook bij een commis-

sielid, je kent er vast wel eentje Of nodig me uit

voor Goedemorgen Zandvoort om iets te vertellen

gevarieerde kleur en afwisseling :n het programma.

College.

Middenboulevard. dat is zowat het enige dat het

Zandvoortse college kan uitkramen. Woningen op-

kopen, voor projec l.ont.i'i t.' t:e!aar ^neien maar dan wel

met ons belastinggeld. Dan erachter komen dat het

hele plan niet werkt, maar wel tonnen aan plannen

Hadden deze heren n'aar iets ti'eer tijd gestoken in

de middelbare scholen kwestie die nu speelt, maar

daar wist dit college niets van af. de heer Toonen

(onderwijs) was niet geïnformeerd. Logisch als je

alleen maar bezig bent met de Middenboulevard.

Hier in Zandvoort ?iin vit. buiten de Certenbach

school, aangewezen on de iciiolen in Haarlem en

on 1 streken en de wethouder van onderwijs in Haarlem

lieert besloten waar de scholieren naar toe moeten

gaan. Tegen onze dochter werd verteld, nadat ze

was afgewezen op Hageveld en daarna ook de deur

dicht vond op het ECL ga maar naar Hoofddorp!

En wat me het meesle s(oor( is dat als er geloot

wordt, diegene die een 'iroert/e o! ,-us op een school

hebben niet hoeven te loten, dus als enig kind ben

je al benadeeld.

Maar daar zit dit college niet n.tee. het is veel inte-

ressanter om met oroiec.tont;< ikkeling bezig te zijn

of strandpachters schadeloos te stellen. In de klas

van onze dochtei 7i;n ,-iil leerlingen uitgeloot en die

moesten hals over kop naar een andere school op

zoek en dan is ook de school voor de tweede keuze

geen optie meer want die is ook vol. Het had dit col-

lege gesierd om zich ook eens in te zetten, met het

zelfde elan als zij tonen voor de middenboulevard.

voor de toekomst van onze kinderen. Zelfs minister

van onderwijs Plasterk heeft contact met ons gezocht

over de 7 e kwestie!

Hugo Eggerding



Woensdag 16.00

WinX
CLUB

het Geheim van het

Verloren Rijk

Za/zo/wo.
13.30

IHORTON I

HEARSAWHO!
H Nederlands

|(p gesproken

Dot/m di.

16.00

Underdog
Laatste week!

-_ Nederlands
Iflj gesproken

|Do/vr/ma/di. 13.30|
Do. t/m di. 19.00

THE OTHER
|BOLEYNGIRL|
,*» Natalie portman,

IfEr Scarlett Johansson

Dagelijks

21.30

TBS
Woensdag

19.30

|Gone Baby Gone|
regie: Ben Affleck

met: Casey Affleck

I© Ed Harris

Circus Zandvoort
Gasthuispiein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

IA NtaNeUA
pizzeria/ ristorante italiano

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

plaatst naarde LongStay

afdeling is voor hem de

maat vol. Hij besluit te

ontsnappen om op zoek

moeder. De politie is de

ontsnapte Tbs'er echter

al snel op het spoor en in

een wanhopige poging

aan hen te ontsnappen,

gijzelt hij een meisje van

i3(LisaSmit).Samenmet

haar begint hij de zoek-

tocht naar zijn moeder.

-e bernde er plotseling

achter dat hij over on-

voorstelbare krachten

beschikt, te beginnen

met het feit dat hij kan

spreken. Gewapend met

een hip superhelden

kostuum, beschermd
Underdog de inwoners

van Capltol City en in

het bijzonder de beeld-

Zomermodeshow

Rosarito
woensdag 16 april

90 uur bij Café Boy
2,50 incl.

drankje/hapje en kortingsbon.

Reserveren bij: Rosarito,

Grote Krocht 20b - 023-571 56 97

\05anro)

Slank in 12 weken Challenge

De tijd komt er weer aan dat iedereen die een beet-

je 'last' van de 'lijn' heeft, weer wat wil gaan doen.

Sommige mensen kunnen dat op eigen kracht

maar de meesten hebben een zetje in de rug nodig

door professionele hulp. Speciaal voor de mensen

die straks slank en fit de zomer in willen heeft Pure

& Simple iets nieuws bedacht.

Vanaf 14 april start de 'Slank in 12 weken Challenge'.

Deze Challenge wordt met gratis dieetcoaching en

weging verzorgd. Dat kan op afspraak of gezamenlijk

op maandagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Deze laatste vorm geeft deelneemsters en deelne-

mers de gelegenheid om elkaar te spreken en tips

uit te wisselen onder het genot van een kopje ther-

mojetics kruidendrank.

Voorafgaande aan de start van de Challenge, vindt

er een intakegesprek plaats waarbij uitgebreid wordt

ingaan op het huidige eet- en leefpatroon. De eerste

BIAmeting vindt op 14 april 's ochtends of 10 april

's avonds plaats. Hierbij wordt het gewicht, het

vetpercentage, het vocht, de vetvrije massa en

; vet bepaald. Tevens wordt de eerste foto ge-

na <:.

ktEr kan tijdens de Challenge een keuze
|

worden uit maaltijdvervangers en supplementen

van Herbalife, proteïne dieet, of voedingsadviezen

op basis van energiebeperking. Dit alles staat onder

de vakkundige leidingvan coach Adele Schmidt, ge-

wichtsconsulent en diëtiste l,o.

Als er een Challenge (uitdaging) is, is er natu unh kook

een winnaar. Deze wordt bekend gemaakt op maan-

dag 7 juli. De winnaar/winnares van de Challenge

krijgt een 'fabulous make-over'.een heerlijk verwen-

pakket en wordt gefotografeerd door een professi-

onele fotografe! Hebt u vragen? Stel ze aan: Adele

Schmidt, Pure & Simple, Brede rodestraat 26a, 2042

BE Zand voort. Tel: 06 22249100 of 023-5767367. Meer

informatie via: www.uwwelzijnscoach.nl of www.
adviesinvoeding.nl.

schone spaniël Polly

Purebred. Wanneer een

duister complot van Dr.

Barsinisteren zijn hand-

langer Cad Capitol City

dreigt te verwoesten kan

alleen Underdog het lot

van deze stad redden.

Hartweek fl5913 t/m 19apr [2008

vfi!Geef aan de tollectant

of stort op gi OÏ00 ^^^
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ijmd voort se Courant n

h, the Picture... \

1 m^^b ^5on«ïK
tisch te zijn in Nepal, ik kijk

hlerergnaaruit",aldusShira.

ShiTavandeLaar

Aar, de vooravond

van een grote reis
\f~ ^5

ryr1
Haar laatste bestemming is

China, waar zij onder andere

te paard de 'Ice Mountain'

I Maargelukkig gaat beklimmen en Beijing

JSR 1 reist Shira deze

BB. 1 tweeënhalve
gaat bezoeken. Ze is al hard

bezig op de sportschool om
1 maand samen haar conditie te verbeteren:

P5A 1 met een studie- "anders kom ik die bergen na-

1 ge nootje. tuurlijk niet op, haha!"Op 7

juli komt het stel weer terug

1 Reisplan naar Nederland. Als je haar

Shira is 22 jaar en vertrekt 28
^^^^M Aanstaande 28 reis wilt volgen, kan je een

april komt Shira kijkje nemen op shiravande-
april richting India, Nepal en China om vrijwilligerswerk te doen aan in India, waar zij een laar.waarbenjij.nu.

en te reizen. Het belooft een bijzondere e n unieke reis te worden maand lang Engelse lesgaaf

nand die wel van reizen geven opeen school of gaat Hygiëne en één met
werken bij een consultatie-

bureau "Ik heb wel iets met
houdt, maar nog nooit buiten Europa is geweest.

"Na al dat geregel, paspoort.

Misschien ken je haar van een rr oge 1 ijkheid om een kinderen", zegt Shira. "Allebei vaccinaties, tickets, kijk ik

de Hema, waar zij al 7,5 jaar half ja ar lang een minor te mijn ouders zijn leerkracht, nu wel heel erg uit naar de

werkt als verkoopmedewer- volger Shira heeft voor de dus dat lesgeven zit wel in reis", zegt Shira. De koffer

ker. En sinds kort werkt Shira minor Ontwikkeling ait."er de genen!" Na deze maand gaat mee en de backpack

ook bij de Wizzl om wat extra gekozen. Dit betekent dat gaan Shira en haar mede- blijft thuis. Shira is niet zo'n

geld te verdienen voor haar zij na c r een aantal ontwik- student naar New Delhi om ba^pack type. Wat zij het

grote avontuur. keling landen gaat om daar deze hoofdstad te bek |ker. meest gaat missen zijn de

vrijwi igerswerk te doen Vervolgens vertrekken zij temperatuur (het zal wennen
Minor Ontwikkelingslanden "Het i een unieke kans dat voor drieënhalve week naar worden in die hitte) en hygi-

Ze zit nu in het derde jaar ik dit kan doen tijdens mijn Nepal, alwaarzij twee weken ëne! Ja, toiletten zullen verte

van haar HBO opleiding schoo periode", zegt Shira in een FairTrade restaurant zoeken zijn in de bergdorpjes

Voeding in Amsterdam en Hetzij t natuurlijk geen stan- J:?.ïn wei ken en :; '"ide- 'lalve van Nepal. Wat Shira dan wel

ze volgt de richting Diëtitiek. daard vakantielanden waar week voor henzelf hebben. weer aanspreekt, is om "één

Binnen de opleiding is er ze hee n gaat, verre van zelfs "De natuur schijnt fantas- te zijn met de natuur".
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Heb je ff ...

. voor Shannow de Jager

\ 6 jaar

Dobey op de Grote Krocht of

Albert Heijn. Bij Dobey loop ik

9c ,vee< stage. Ik -eb het hier

<:'ï; l'i,!!" l-ljll HM. lil d C / l'ktl 'J

k va<ken en help k klanten wsn-

:•:<• zi\ bi '/oorbeeld een i-ogel of

vils v, Wen <cpen. < bc cc echte

;nd, dus bij Dobey z t ik op de goede plek
"

Wat doe je voor school?

"
7.r- ;';;) i

'.* pra t|l ..li .-. 1- laa'' ;-. \aast --"

J
1 1 e:^(\e. t-a

ik daar twee keer -n de \\ee< '-mr toe. Ivii/i school helpt me

j\\ V.et \\ezc" i-a' de r ;!".'! '3 .vaarir; k ater .-.II yaa 11 -..erk^n.

Eigenlijk weet ik al welk? riohtHg da-: is: de dierenwereld. Ik

.vil zeker iets met diere, gaan doe- en dan het allerliefst

Wat doe je graag in je vrije tijd?

"In he. wecken-? gs k aas-
; alvjd -et vriendinnen op stau.

O-j zaterdagavond ben i< vaal te v nden n de -joandals. Ook

?cn k we eens in de Chin-Ci' n om te stappe-". Paamaast %a

ik m.jM vrije t[d vaak naar W^naoe ëaar~i-oeve. Hier heb ik

. M lil JK
! » :,j(':i Vi. I":.- V d

"

Know Where It's @
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april:

De Zandvoortse Toneelvereniging Wim
Hildering speelt op vrijdag 11 en zaterdag

12 april de klucht "eens in de 1000 jaar?"

door John Dole. In theater De Krocht, aan-

'. Entre

€ 7 e

Zaterdag 12 april

Het openingsfeest van Republiek Bloem

daal belooft een spetterend feest te w

den met lekkere beachmuziek om
nieuwe seizoen te starten. Swingen

muziek variërend van deephouse, sour

ubhouse, latin en technohouse. Line

Kevin & Rogor, Stijn, Philip ïoung, Brai

Raymundo.

jaterdagi2 april

let Patronaat is klaar voor een speciale

editie van Backybard. In de tweede editie

gaat Divinity samen verder met G-Rex,het

label van Grogor Salto. Uit Noorwegen
komt Funkin Matt en van eigen bodem
is er Gregor Salto, Sven &Tettero, Georgio

Schultzen Gers. Naast al deze platen draai-

nde mannen hebben we JethroAngkotta

pde percussie, op de gitaar Ca miei en op

e saxofoon Saxlive. Succes gegarandeerd 1

€ 14,- verkoop aan de deur €16,-. Open

23.00 uurtot 04.00 uur. Leeftijd 18+

Column

Soaps

Niks is lekkerder dan om n;

een dag hard werken op di

bank te ploffen voor een

uurtje soap. Het werkt v

echt verslavend bij een

met een paar leuke pi

nages en verhaallijnen.

meer nadenken, verstand

half-

K:ei

Vroeger keek ik graag naar

GTST. In de tijd van Katja

Schuurman, Georgma
Verbaan, Reinout Oerlemans

en Anthonie Kamerling. Het

was gewoon grappig. Voo ra

de aparte haarcreaties var

[sa Hoes alias 'Mirjam' was a

er naar kijken

keer een soort

hoofd gevlochten met daarin

een foto van Peter, want die

zat toen onschuldig in de ge-

vangenis. Iedereen op school

had het erover. Nu kijk ik a

gevanger

niet rr r, het i: te

ingewikkeld. De verhaallijne

zijn te vergezocht. De person

ges spreken mij niet meer aa

Kortom.de liefde ging over.

Daarna kwam The Bold &
The Beautyful. Drie jas

volgde ik de serie. Als ik het

niet kon kijken, dan nam ik

het op. Nu zap ik snel door.

Brooke zit nóg steeds achter

Ridge aan. Het enige verschil

van toen en nu zijn de grijze

haren van Ridge. Je ziet de

personages wel steeds ouder

-ordei het \

blijft hetzelfde. Ongelofelijk,

dat ik daar driejaar lang r

heb gekeken! What a waste

oftime!

Nu kijk ik al ruim twee jaar

naar As the World Turns,

maar dit is het ook niet! Sinds

de komst van 'De Hakker' kan

ik er niet meer naar kijken

Deze seriemoordenaar slac

lukraak onschuldige tiene

af Er was zelfs een afleve-

ring aangepast vanwege

schokkende beelden'. Ik werd

er misselijk van. Ikmoetsne

maar iets anders vinden orr

te relaxen. Misschien sporter

ofeen cursus creatief met klei,

want soap kijken werkt niet

:r bij mij.

Si/ZioJ^
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Nieuw van VanVessem & Le Patlchou:Tasty Bite!

Wat is dat? Moetje gewoon komen proeven.

Is niet uitte leggen.

Alleen dat het er in drie soorten is:

mi*
Tasty »

vat meet
v

mindei
zout.

TaS,>,B"eE"Joy:Kan altijd
tussendoor

op basis van olie' dus
onverzadigde veauren

transvetten.
geen

TastV Bite Slim'.VootWi

«,U letten .40% minder
calorieën wil letten.. .->

calorieën dan vergelijkbaar

product,op basisvan kwark.

STI.JD
- rOTDWEDSTHI. - FOTOWEÜSTRND - F.T..EDST.MÜ - F0T0WEDST..ID - FOTOWEDSTKND - FOTOWIDST.,1

Tasty Bite is nieuw. Tasty Bite is lekker. Tasty Bite is in een vrijgevige bui:

Maak een leuke foto van jezelf met een Tasty Bite. Of van je beste vriend of vriendin met een Tasty

ite. Of van je Oma met een Tasty Bite. Of van je konijn met een Tasty Bite. Of je leraar wiskunde

>en Tasty Bite. Of....

Mail deze foto naar: infofPtastybite.nl De leukste foto's zetten we op onze site en en de tien allerleukste

worden beloond met een paar K-Swiss sportschoenen! Dus: pakje mobielen schieten maar!

WIN 'M PAAR
K-SWISS
SPORTSCHOENEN

ft/U PatLokwA.

Raadhuisplein 2,Zandvoort.023 - 571 2865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

B VOORDEEL MET 'N BI

J
Tasty Bite Cheese

t
Normaal 1 .45, tfjflei^ 3e grat(s mssrme!a I

) 2e gratis •

coupon is geldig t/m 20 april 2008 /

Tasty Bite Ca rrot
iaal1.45,tljdelljk 3e gratis, maar met dez

2e gratis

Quarqy M"esn' \ Tasty Bite

2e gratis
.«..'.•"Sii

50 plus pagina *,<,„ 1JJ
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mijn lust en mijn leven

Een huis vol schilderijen

S. Versfeld's

helemaal vrolijk va

"Nee hoor. pas sind:

.'trap, in de werkkamer van haar man

hangen schilderijen, allemaal echte

>n acrylverf schilderijen. Je wordt er

schildert zeker al tientallen jaren?

aar of twee", is haar antwoord.

naar lichtinval en schadu-

wen. Kijk maar naar de zee,

die is helemaal niet groen

of blauw. Hij heeft zoveel

kleurschakeringen", vertelt

ze enthousiast. Gelet op de

grote hoeveelheid schilde-

rijen die ze in twee jaar tijd

geproduceerd heeft, schil-

dert ze zeker dag en nacht?

"Nee, riksc-ilde-

inspiratie

Sylvia speurt op het inter-

net naar plaatjes. Die print

laat zi

1. Als z

:h erdoi

op uit

gaat, heeft ze altijd een fo-

totoestel bij zich Soms zet

ze een afbeelding natuurge-

trouw op het linnen, maar ze

deinst er ook niet

n flink met kle

Als kind tekende Sylvi;

Landman-Versfeld graag

maar raakte haar verdere

leven geen potlood of pen

seel meeraan. Tot twee jaa;

geleden. Ze stopte met haa:

werk als fysiotherapeut er

ging net als man Rob mei

oen, "En druk dat

ik het sindsdien

heb!" lacht ze. Een vriendin

vroeg of ze zin had een keer

mee te gaan naar haar schil-

derclubje. Met een groepje

van acht dames heeft ze les

van een 'echte' kunstenares.

Maar bij het bewonderen

van Sylvia's werken, zie je

dat er in huize Landman ook

een echte kunstenares woont.

"In het begin schilderde ik al-

leen dieren. De honden van

voa.eiG. Tot ik op de schilder-

:: ub uitgedaagd werd andere

t onderwerpen te proberen.

"Ik bekijk de wereld,

vooral de kleuren, nu anders

1 Het lukte aardig en ik heb er

enorm veel plezier in. We krij-

gen nu niet echt les meer in de

zin van technieken. Onze do-

cente begeleidt ons bij eigen

projecten. Ze geeft aanwij-

zingen en leert je vooral hoe

je moet kijken. Naar kleuren,

met g roe

5 het _

n uitte

hildei'

pinguïns. "Zowel olieverf als

acryl hebben hun voorde-

len Met olieverf kun je lang

mengen omdat het langer

nat blijft. Acrylverf dr

:rkta

-erkls;

:erdei

:. Ze

derijen tegelijk.

" Op dit moment
staat er een tijger-

kop op stapel en legt ze het

uitzicht vanuit haarwoning

vast in een wintertafereel.

"Vooral die sneeuw is een

uitdaging, die is namelijk

helemaal niet wit," sluit ze

af. Het gaat haar zeker gaan

lukken.

Be^ sc-toniwivv/lg grfljije...

Okvta
z,oaLs vele vctvs, jullie wel

wete*A.zit rtUjiA. wwi Lu. een.

p£yató#fcii£Gkein.£tellm.g,

wowtzS I-s een. beetje liA.de

war. op sskv dag raast ze

weeree^s vu.et haar rolstoel

door de $aviQ. Maar plots

zv/Ciait er ee<A. deur opeet en.

gefëtee qerrit verspert hativ

de weg. "isij bewijs', zegt

tilj streng. ov^a haalt

een choeotof papiertje kit

haar handtas tv*, geeft ket

ken*.. c,ek.k,e c,errlt bekijkt

het grondig. "ok.é", zegt

hy en ~zij vertrekt weer

w-et pLepe^de badder...

Maar even verder zwaait

er weer een deur open en,

'zotte jwt.es' doet haar

stoppen. "palieren van de

wagen-t" oms geeft hen*,

ee^ wifëfëel va^ eeev cho-

coladereep wit haar kond-

tfls.ji.tl.es bekijkt die voor-

aan, ttn, achteraan. "ok.ê.

rij tAA.aar door." Nu knalt

oviA.a extra hard door de

gan,g, om. de verloren tijd

Iia, te haleiA,. Maar weer

zwaait er eev» deur oye\n, eiA.

'crazij ttnrry' staat voor

haar, volledig n-aatet, m.et

een tennnp van een, erec-

tie. *oh iA.ee", zuaht oma,

"wéér alcoholcontrole..."

Feest van herkenning

Eind december 2007 beviel ziekenverzorgster Monique van

der Schriek van een prachtige dochter. Toen zij op haar werk

vol trots haar baby showde, viel haar op hoe de bewoners op

het kindje reageerden. Ze bedacht een nieuwe activiteit: baby

badderen.

In de gezellige huiskamer van

de psychiatrisch-geriatrische

afdeling van Huize A.G. Bodaan

in Bentveld zit een aantal be-

woners bij elkaar. Bij de mees-

ten laat het korte termijnge-

heugen het ernstig afweten.

Baby Sterre, het stralende

middelpunt, ligt tevreden

te drinken uit het flesje dat

mama Monique haar geeft.

Een bewoonster wordt uit

haar kamer gehaald. "Gaat u

mee naar het baby'tje ki ken'",

vuagt een begeleidster. "Moet

dat?", reageert mevrouw nogal

nors. Onwillig loopt ze toch

Zod'5 ze de baby ziet, komt er

een glimlach op haar gezicht,

die tijdens het hele bad ritueel

l' 1 Tiivte 1 ' "£..:': w.?t iet" Zoie::"

heb ik nog nooit gezien!", roept

zij verrukt. Het badje dat mid-

den in de huiskamer staat,

wordt gevuld met lekker

warm water. Sterre gaat uit

dekleertjes("Ooohhh,'tiseen

meisje!") en wordt in bad ge-

stopt. De bewoners kijken ver-

tederend toe. "Wat een schst ie.

wat een lekker dingetje", roept

mevrouw van der Bunt steeds

weer De dames herinneren

zich de wekelijkse badder-

beurt van hun kinderen alsof

hst g ste-en was. "VVj hadder

niet van die mooie spulletjes.

Dat bestond helemaal niet. De

kinderen gingen op zaterdag-

avond gewoon in de teil", ver-

telde een dame. "Zeker alle kin-

deren om beurten in hetzelfde

oadvv^ter'1 ", plaagt een van de

begeleidsters. "Nee, zeker niet.

Dat is toch vies!", krijgt ze als

antwoord.

Even later komt de baby uit

bad en wordt onder toeziend

digen afgedroogd, in de baby-

bodymilk gezet en aangekleed.

"Je kunt niet jong genoeg met

anti-rimpelcréme beginnen",

grapt Monique. Niet alleen

de bewoners, ook baby Sterre

heeft een fantastische och-

tend: lekker gegeten, gewas-

en hei

Liedjes van toen

Een top-10 uit de vijftiger jaren:

1. I've got you under my skin (Frank Sinatra)

2. Unforgettable (Nat King Coie)

3. From the time you say goodbye (Vera Lynn)

4. That'sAmore (Dean Martin)

(Ella Fitzgerald &
Louis Armstrong)

(Everly Brothers)

(Pat Boone)

(CliffRichard)

(Freddy Quin &
Bert Kaempfert)

(De Seivera'sj

Suir -1 t:--

WakeuplittleSusi

Love letters in the sant

Move it

Dlegitare und das Mei

. Twee reebruine ogen I
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Vergadering College

De besluiten lijst van de collegevergadering van 1 april

en de verdere in week 14 door het college genomen

bes uiten z jn 8 april vast geste d. 3e bes uizen ijst s in

te z en b
1
de C en" ia Ie Bal een os de we ij;

1 te

Verordening Leges 2008/2, inclusief toelichting en

tarieventabel

In de vergaderingvan 1 april 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Verordening Leges 2008/2.

inclusief toelichtingen tarieventabel, vastgesteld.

De Verordening treedt in werking op 15 april 2008.

De Verordening Leges 2008/2 is opgesteld als ge-

volg van de mogelijkheid ook op zondag trouwen/

registreren partnerschap mogelijkte maken. In de

legestabel onder Hardst.. k • Burgerlijke Stand' zijn

hiervoor nieuwe tarieven opgenomen. De stukken lig-

publicat ei koste oos te' inzage bij de centrale balie in

het Raad huis en staan tevens op de website. Wan neer

u meer wilt weten over een van deze verordening,

kunt u contact opnemen met de medewerkers van

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoon

(023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het be-

lastingkantoor kunnen afschriften van de verorden ing

tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Deel van straat wordt Rob Slotem akerstraat

Burge meeste' en wethouders van de gemeente Zand-

voort maken bekend dat met Inachtneming van de

Gemeentewet en de Verordening "naamgeving en

nummering 2006" is besloten tot naamgeving van

het weggedeelte dat loopt vanaf de achteruitgang

van het vakantie pa 1 < "C enter Fa 1 os" te Zandvoort tot

aan de Burgemeester va'- Al; lis nitraat te Zandvoort

te benoemen tot de "Rob Slotem akerstraat". Indien

belanghebbe'den het niet "et bei int straatnaa" -
-

geving niet eens zijn, kunnen zij op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na

de dag van publica
-
. e van ; it besk.it Bezwaar maken

bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hoe

dat precies -"oet- Zis ieionde'ondei het tussen -.opje

Bezwaarschriften.

12 april landelijke Compostdag

Op zaterdag 12 as ril kun; u gia:is 4 zakken compost

va r 20 !":=' op "a :en ..'j .1; *'':.
=

' ng ";ei- ij =
n e L v-n

van de gemeente - acatie: Kame il high On nesstraat 20.

U bent van 10.00 uur tot 13.00 uur welkom. Zorg wel

i-:>'C :'::•'

Al heeft de gemeente Zandvoort veel compostca-

deautjes klaar I ggsn. oa deze iei uggeefactie geldt

be gr ij peli kervvijs: a; is op! Met deze actie bedanken

afvalbedrijf De Meerlanden en uw gemeente u voor

uw inspanning groente-, fruit- en tuinafval (GFT)ge-

scheiden aan te leveren. Zonde ruw bijdrage had deze

teruggeefactie geen kans van slagen. Drt organisch af-

val wordt verwerk", tot com post. Inwon sis krijgen liet

ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost.

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar Het sti-

muleert de groe van ^evvaisen op se 11 milieuvriende-

lijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorg",

vooreen natuurlijks :alan; in ds ;adsm. Com poste ren

ii goed voor het milieu; organisch afval wordt nuttig

hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan het

vastleggen van CO2 in de bodem en helpt dus in de

strijd tegen de opwarm ing van de aarde. Com poste ren

bespaart daarnaast geld omdat het een goedkope

manier van afva verwerk 11 g is 11 veel gevallen zelfs

meerdan de helft goedkoperdan het verbranden van

iest;-"'val. Korto-" genoeg rede" oir, lie: o-ganisc 1
"

afval goed gescheiden te blijven aanleveren!

Wijziging Aanbestedingsbeleid

teraad van Zandvoort de Nota Aanbestedingsbeleid

2002 ingetrokken. Hiermee treedt op 10 april 2008

in werking de d oo' het ca lege van B&Wopdd 18 de-

cember 2 007 vastgestelde nota Aanbestedingsbeleid

2008. De laatstgenoemde nota ligt gedurende 2 weken

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat

worden de verschillende vormen van aanbesteden

beschreven met alle voor- en nadelen. In het kort

wordt ingegaan op:

- p-ofesi oneel inka;en.

- op omwikkelingen op het gebied van aanbesteden

- -is wettelijke en p!^a:sel ike :sse s " ie ïielden en

-er wordt uitvoerig ingegaan op het aanbestedings-

proces in al zin facetten

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Rectificatie:

Si ..sbaan pe ege:: : .
ssen von p:: ,

.-\*/Sj; S'" Kcsv/ei 0-

renst raat herrridïtrfl b..sb:-an. verzoek om vrijste -

ling van de bepalingen van het bestemmingsplan,

ingekomen 27 maart 2008, is niet als 2007-053Vr

ingeboekt maar als 2008-053Vr.

Zandvoort:

- Zse,:'aa: 5 o. ;-ie-':-L k overl.:.L.::e'i js ;-=.!= i"k--

i8-05Stu

- Zand ; 00 ts? aan "ïf ge ::ee ".e' ,!. slasen to uw ,.;

i^ïiekonie" 02 as r I 2008. 2008-05:';

i

- Zuide'i".raat 2 ;. gedeelte ijk vsi graten woning, in

komen 3 april 2008, 2008-057 Rv.

Let op. De hierboven pe noemde aangevraagde boi

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indienvoordeze bouwplannenvrijstellingvan

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze ken baar word en gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijstelling worden verleend dan zal dit word en

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Vrijstellingen artikel 15 en artikel 19.3 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet

op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor

het vergroten van een woning op het perceel Wilhel-

2008-018 Rviefase).

ders voornemens om met toepassing van artikel 19.3

var de Wet op de Ru m te lijk Orde^rg vrijstel ing te

verlenen voor het:

-vergroten van de won ing op het perceel Oosterstraat

9b te Zandvoort f bouvvaaiiviaaa1 'timmer: 2 007-287 Rv)

-uitbreiden van de woning op het perceel Boulevard

Pau lus Loot 79 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

11 april 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage-

igging kan een eder scriftel jk haar/: ij" zienswi ze

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college

van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort U dient inde rechter bovenhoek van uw

brief "zienswijze" te vermelden.

Kapvergunningen verleend

ap-

ï conifeer en 1 esdoorn, verleend op 10

Kamerlingh Onnesitaat, 2 populieren, verleend op

Duindoornlaan 34, 9 esdoorns en i iep, verleend op

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande

.'e:. . ."rii " :'ei.:ep iaa 1 " dr e. 1 00: d l.e Ha;-, .ei'..

afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haar-

lem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen

r^Jg Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publicatie

pas bereikt nadat de presider schtbankdat in Tevens is besloten dat bij afsluiting van een gedeelte

>en voorlopige voorzie ni"g heef: ; e pa a ld. In geval

jnverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige laars ingezet wi

'ooi zien ing 1
nci lenen bii de president van de recht- dan met name

jank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient te reguleren.

'ergezeld te gaa; n van een ko; ie va 11 het beroepschrift.

/oor het indienen van een verzoek om voorlopige Bezwaarschrift'

ooi: ie ii '-J ,'. ;:-d: gr ffieiech: gelieven

n de rotonde van het <aar. h.. is; Ie n verkeersrege-

ls ingezet worden om de verkeersafwikkeling (en

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

-Hogeweg 30,32 en 34, slopen van panden, verzondei

Verkeersbesluit Muziektent op Raadhuisplein In

besloten dat, indien noodzakelijktijdens evenementen van Bur

waarbij de muziektent op het Raadhuisplein gebruikt AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

wordt in 2008, mogel jkerwi s ;e volgende locaties werking van het besluit waartegen het is gericht. In

afgesloten dienen te worden middels dranghekken geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voo 1 : ie ii ,:-
11 re: ra e"iec:eien;: •aienaal en -.er.:. ['_- voor: en Tig indienen ::. i: de voo'oier r irenie.:h:ei , :-n

van bijlage 1 van het RVV 1990: de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus

- T'.,v e e
-

" a :-
i op de 'otonde va he: \,ïad r

..: ip ei". tn 200;, ? ; Haar nv Ee-^ ^rgel :k voizot-- d en:

zodanig dat driekwaiovan de rota "de nog bereikbaar vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

is (alleen de Kleine Krocht afgesloten). schrift.

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

nzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be-

ang heb benden k..iinen gea ..rende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is

/ergunning betreft is dit de publicatiedatum U richt

jw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

ie rechterbovenhoek van uw brief aan het college

ran Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alleafdelinge zijn bereikba arv a{o2 3) 574 ° oo.

maandag t/m onderdag8.3 3-TJ OOL uren vrijdag

8.30-16.00 uu

Melding of kl cht?

BelmetdeCen raleMeldlijn( "3l574<= 00, ófV op

dewebsitehet digitale formu ieri ófs uureen rief

naarde klachte ncoördinator

Openlngstljde n Centrale Ba Ie

Maandag t/m voensdag: 08 30- 6,OD uur

Donderdag: 08 30- O.OC uur

Vrijdag: 08 30- 230 uur

Tijdens de don erdagavondo ellingkuntur aar

vooreen beper t aantal zaken tere hbpaspoorte nen

rijbewijzen e.d

Openlngstljde n begraafpla ts

De algemene egraafp laats ndï ren egraafp aats

aandeTollensstraatzijndage livS pen usseno 00

-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak naken met ee nco e^& d doet vla

het centrale t lefoonnumm r. D arbi geeft u aan

waaroveruhet collegelid wilt preken. H t kan zij dat

u eerst naaree nvakafdelingi, erwezen* uordt.

Vragen over e n bouwplan

Voorvragen ov rconcreteofg ste ouwplar nen

is de werkeenh id Vergunningverle ing pwerkd gen

telefonisch be eikbaartusse 9. en 10.00 u r,

Op zoek naar werk?

Werkgevers e i werkzoeke s rr\i ken gebruik van

www.werkeni

aanbieden van

zandvoort.co

voorl

et vinde nof

Wegens succes gehandhaafd

Volgende week zaterdag kunnen Zandvoortse inwoners weer

een paar zakken compost bij de remise aan de Kamerlingh

Onesstraat ophalen. Met deze actie wil het afvalverwerkings-

bedrijf De Meerlanden, dat in Zandvoort het gescheiden afval

inzamelt, de Zandvoorters bedanken voor de scheiding van

het afval.

"De mensen die hun afva

goed scheiden dragen op eer

lerlei zaken zoals het milieu, de

kostenbeheersing én het be

:n de afvalstrom

aldi.isvveihoi.idei VVi^ied :iti::

die afvalverwerking in zijn

portefeuille heeft. De actie is

een vervolg op die van vorig

jaar toen er een lange rij au-

to's stond voor de afhaalloca-

tie, de gemeente 1 ke. ienv;e

Ook dit jaar wordt die lange rij

verwachtwantwiewil nu niet

een paar zakken compost van

goede kwaliteit hebben? Met
deze actie bedanken afvalbe-

drijf De Meerlanden en de ge-

om groenten-, fruit- en tuinaf-

val gescheiden aan te leveren.

Zonder die bijdrage heeft deze

teruggeefactie geen kans van

slagen. Het organische afval

wordt verwerkt tot compost.

Inwoners krijgen op 12 april

het ingezamelde afval nu te-

rug in de vorm van compost.

Com posteren

Er pleit veel voor com posteren.

Compost is een natuurlijke

bodemverbeteraar. Het sti-

muleert de groei van gewas-

sen op een milieuvriendelijke

w .ze. het reguleert de water-

huishouding in de grond en

zorgt voor een natuurli|ke ba-

lans daarvan. Het organische

afval wordt dus goed gebn.i kt

Bovendien draagt compost bij

aan het vastleggen van CO2 in

de -odem en helpt daarmee

in de strijd tegen de opwar-

ming van de aarde. Daarnaast

bespaart composteren geld

omdat het een goedkope
manier van afvalverwerking

is. in veel gevallen is het zelfs

meer dan de helft goedko-

per dan het verbranden van

restafval. Compostering van

organisch materiaal voor de

bemesting van het gazon of

de groentetuin als alternatief

voor kunstmest, is een tech-

niek die veel tuiniers kennen.

Compost verbetert de bo-

demstructuur, levert voeding

en organisch materiaal. De

ontbinding is het werk van

wormen, insecten en andere

geleedpotigen (hexapoda)

leveren ook hun bijdrage.

Het gebeurt spontaan in de

natuur behalve in extreem

sommige woestijnen waar
de cotnposteerders niet voor-

komen. Compostering is ge-

controleerd composteren. De

composteerder zorgt dat de

compostering ideaal kan ver-

lopen. Daarvoor moet hij zor-

gen voor voldoende koolstof,

water, stikstof en zuurstof.

Op = op
Op zaterdag 12 april kunt u

gratis 4 zakken compost van

20 literophslen bij de 3 Kiel ng

Kamerlingh Onnesstraat 20. U

bent van 10.00 uur tot 13.00

uur welkom. Zorg wel dat u

zich kunt legitimeren. Bedenk

u ook dat geldt: op = opl
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Autosport

American Sunday op Circuit Park Zandvoort
Op zondag 13 april verovert de 'Ameri

Circuit Park Zandvoort tijdens Americar

der evenement vol prachtige 'musclecar

mers', trucks en motoren van Amerikaar

an way of life' het

Sunday. Een bij zon-

','oldtimers','newti-

;e makelij. Hier mag

de liefhebber zeker niet ontbreken! Dit ultieme Amerikaanse

festival combineert bijzondere voertuigen met ultrasnelle

sprintactie en zinderende shows, wat dit evenement tot het

grootste gecombineerde auto-, motor- en truckevenement

van Nederland maakt.

ieder wat wils. Het geheel

wordt natuurlijk compleet

genaa <t ir et ds :rad t onele

American food & drinks, in

de vorm van overheerlijke

hotdogs. popcorn, hambur-

gers, donuts en Amerikaans

bier. Ook zal voor muzikale

aankleding worden gezorgd.

Kortom: een bijzondere dag

vol Amerikaanse muscle cars

en the American way of lifel

AlsrijdervaneenAmer ksanse

auto heeft u recht op gratis

entree voor de auto en de be-

stuurder. U kunt uw auto op

de paddock zetten tussen de

SV Zandvoort haalt flink uit

Afgelopen vrijdagavond moesten de aanwezige toeschouwers

even in de ogen wrijven en in de hand knijpen of het echt waar

was: de eindscore van de futsalwedstrijd tussen Zandvoort en

Umuiden 2. Het werd maar liefst 17-2 voor onze plaatsgenoten!

e:; uit'

het publiek. Daarnaast biedt

een uitgekiend paddoi

of oud, het

Voor zowel geïnteresseerd

als rijders biedt Americ

Sunday een gevarieerd p
gramma, waar iedereen a

zijn trekken kan komen!

Autosport

Ard Keff succesvol tijdens DNRT races

Zandvoorter Ard Keff is afgelopen zondag tijdens races voor

de BMW E30, georganiseerd door de DNRT, drie keer als over-

winnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Voor Keff zelf zijn

deze overwinningen prettig, omdat hij vermoedelijk alleen in

Zandvoort in actie komt.

grgjl

P 1*RT 1

44
B****-*^fcyi
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"We hadden wat aanpassingen

aan de auto gedaan. Er zit een

nieuwe motor in, het onderstel

is gereviseerd en de auto heeft

dus de lange Zandvoorter. Bij

de start van de eerste race had

Keff de tweede startplaats ge-

traind en kwam dooreen slech-

te start niet goed weg. Hij dook

alsderdedeTarzanbochtin.De

slechte start was te wijten aan

:?c;e=it\> ard 01 h,j

met teveel wielspin startte. Een

ande' probleem was het koude

weer waardoor de banden niet

goed op temperatuur kwamen.

Toch kon Keff door zijn goede
'1 kwal teren al snel :n e tweede

plaats terugpakken door boven-

in het Scheivlak zijn opponent

in te halen. Hetzelfde deed hij

drie ronden later nog eens toen

Al in de beginfase werd dui-

delijk dat de Zandvoorters het

ongelij ke gevecht gingen win-

ten spelen, stond al de onge-

looflijke score van 5-0 op het

scorebord. Doelpuntenmakers

zoals Stein Stobbelaar, Tim

Minden en Stefan Smit scoor-

den er lustig op los. Umuiden

had iets i

Vooral het 1

Stobbelaar

De Zandvo

jntal treffers van

terhoede bij Zandvoort, r

te

weinig te doen, maar moest

in de slotfase toch twee doel-

punten toestaan. Zelf maakte

de sluitpost de 16-1 door van-

uit het eigen doelgebied de

bal met een fraaie boog over

zijn Umuidense collega te

werken.

"Dit was een gemakkelijke

wedstn|d We wisten dat we
conditioneel beter waren
dan Umuiden. Dat vertaalde

zich ook in de score. Het ging

den Stefan Smit na afloop.

Niemand zou kunnen beden-

ken dat Zandvoort onderaan

staat in deze klasse De grote

winst op Umuiden is dan ook

een lekkere opsteker voor de

Zandvoortsefutsallers.

het om de eerste plaa:s ging

De daaropvolgende ronde ge-

beurde er iets bijzonders. Keff

draaide in deze race de snelste

tijd ooit met een BMW E30 ge-

In de tweede race had onze

o batige noot een goede start

en had hij alleen te maken met

wederom te koude banden.

"Daardoor was het opletten. Ik

had veel overstuur", aldus Keff

na afloop van de tweede race.

De Zandvoorter leidde van start

tot finish en had voldoende

over op de achtervolgers. In de

laatste race had hij een rede-

lijke start. "Een code 60 (neutra-

lisatie door de wedstrijd lening

in verband met een ongeval,

red.) in de eerste ronde zorgde

ervoor dat ik niet kon uitlopen.

Die sitüaiie bleef twee ronden

gehandhaafd. Vanaf de tweede

ronde had ik ook weer last van

veel overstuur", aldus een tevre-

den Keff. Daarna kreeg hij een

boeiend gevecht met Sander

Etman en Peter Popeyus dat

hij in zijn voordeel wist te be-

slissen, waardoor Keff winnend

over de streep kwam.
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Voetbal (zondag)

Dik verdiende overwinning SV Zandvoort
Het is het zondagelftal van trainer Berry Buytenhek gelukt om zich

iets los te maken van de onderste regionen in de 4e klasse. Een

sterk SV Zandvoort domineerde op sportpark Duintjesveld bijna

de hele wedstrijd tegen Schoten dikverdiend met 1-

Voorsprong
Na de thee hield Zandvoort het

type voetbal van het eerste be-

di jf schi noaargena-jkeh k vc .

Het zou echter nog lange tijd

duren voordat de bevrijdende

treffer op het scorebord zou

komen. Dat deze treffer door

ord 2

niet z

worden

iilijk te raden,

logen bestrijkt

Zandvoort isvoor Schoten een meter snoeihard op de lat, een

'angstgegner' en dat bleek schot dat beterverdiende. Even

s wedstrijd, later was de kans zo mogelijk

ïog groter toen Billy Visser,

illedig bij de

De gastheren

beginafaanv,

en dat is wel eens anders ge-

weest. Fris en vechtend werd

Schoten gedwongen om ach-

teruit te voetballen, een type

voetbal dat de Haarlemmers

niet echt ligt. Alleen ontbrak

het onze plaatsgenoten aan

een echte afmaker.

Pech

Ianc;voort kreeg twee levens-

grote kansen in de eerste helft.

Eerst schoot de van een lang-

durige blessure Teruggewon' en

Ismaël El Bakkali van zeker 20

en steekpassje

Koper, moederziel

de Haarlemse di

ar: Fat':,

Metzijn loopve

hij de hele voorste linie en Is

overal voorin te vinden. Met een

kwartier te gaan ontfutselde

man-of-the- match Paul van der

Oord weer eens de bal aan een

:égensiande' Via de lirker-jani

kwam de bal op rechts bij één

van de Zandvoortse midden-

veldspelers terecht. Na een hoge

voorzet, waarbij de goalie zien

volledig verkeek, kon Visser z
1

1
n

hoofd tegen het leer krijgen en

zijn team op een dikverdiende

voorsprong zetten. Dat er niet

meer gescoord werd is op zich

scheen. De snelle Zandvoortse

spits schoot tot afschuw van

de aanwezige supporters in de

voeten van de Schoten-keeper.

"De bal schoot ineens op het

hobbelige veld een stukje om-

hoog, net op het moment dat ik

wi de sch eten Daardoor aakte

ik hem niet met de voet maar

met het scheenbeen en kon ik er

zodoende geen goede richting Komende
aan geven", verontschuldigde de Zandvoort

jonge Visser zich naafloop. Bennebroek tegen BSM

ook na dit doelpunt gecreëerd

werden. Buytenhek was het al-

lemaal om het even: "Ik ben dik

tevreden met deze overwinning.

We hebben nu nog drie wed-

strijden te gaan. Als we op deze

weg doorgaan, hoeft dit elftal

echt niet te degraderen." Het

woord is dus aan zijn spelers,

ondag speelt

Beatrixschool beste bij schoolvoetbaltoernooi
De Beatrixschool is als beste uit de bus gekomen na het

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen van

Zandvoort. Na het optellen van de punten van zowel het

meisjes- als het jongensteam ging de kampioensbeker te-

recht naar deze school. De sportiviteitbeker, een initiatief

van de Sportraad Zandvoort, ging naar de Duinroosschool.

iÓiX <A-Duidelijk werd w

deren die al via een vereniging

voetballen, met kop en schouders

boven de anderen uitstaken. Dat is

echter geen belemmering als het

gaat om inzet en spelplezier Na zes

ronden bij de meisjes en vijf bij de

Meisjes:

1. Beatrixschool,

2. Hannie Schaftschool 1,

3. Oranje Nassauschool,

4. Nicolaasschool,

5. Duinroosschool,

7. Hannie Schaftschoob.

Jongens:

1. Nicolaasschool,

2. Hannie Schaftschool,

3. Mariaschool,

4. Beatrixschool,

5. Oranje Nassauschool,

6. Duinroosschool.

eind-

Jeu de boules

Nationale Sportweek

slaat niet echt aan in Zandvoort

Vorige week was het Nationale Sportweek en in dat kader had

Jeu de Boules Zandvoort een open dag georganiseerd. Het

bleek achteraf de enige sportvereniging in Zandvoort te zijn

die daaraan meedeed. De actieve vereniging kreeg echter van

de Zandvoorters niet de aandacht die ze verdiende.

Voorzitter a.i. Ab Reurts: "We
hebben net aan tien gasten

is er één direct lid geworden.

Wel een beetje jammer als

je bedenkt dat mensen twee

voordat ze de beslissing moe-

ten nemen om lid te worden of

niet. Dat hadden we 's ochtend

al voorde microfoon van radio

ZFM gezegd. Dan is het aan de

Zandvoorters zelfom naarons

schitterende complex te ko-

men en een potje mee te spe-

len. Bij aanvang van de open

dag was het schitterend weer,

later werd het wat natter en

kouderen dat zal ook wel een

van de redenen geweest zijn."

Feit blijft dat in Zandvoort

klaarblijk geen interesse is

voorde Nationale Sportweek.

Of zou onbekendheid roet in

het eten gooien?

Komende ze nda R is er weer
een gelege nheid c m met
Jeu de Bo les Za dvoort

kennis te m aken. Da n wordt

er op het complex aan de

Thomsonst aat een du biet-

ten (teams van twee spelers)

toernooi ges peeld

De aanvang van het Zomer-

toernooi, wa ardiverse teams

van andere erenigi gen uit

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles v,at in londvoort leeft.

De adverteerden de krant van deze week zijn-,

(In alfabetische volgorde) HotelAanzee

emse IJzerhandel Zantvoort

Auiobec r \f Zandvoort KapsalonArtemis

Auto Strijder La Fontanella

BeachClubTien Netexpo Internet BV

Bertram & Brood NVM Makelaars Zandvoort

iluijs Pvan Kleeff

Café Oomstee Pluspunt Boomhut
Censeenvan tingen Praktijk voor

Circus Zandvoort OsteopathleTom de Jong

ClubNautique23 Rosa r ito

Danzee Sea Optiek

De Nieuwe Puur Thai Paap Strandpaviljoen 17

DeVierGeboden Thalassa Strandpaviljoen 18

Dorsman Assurantiën Toneelver. Wim Hildering

Eetcafé t Eindpunt Van Aacken Glaszettersbed rijf

Grand Café 25 Vanhier

Gemeente Zandvoart VanVessem & Le Patichou

Hanson Bedrijfsmakelaardi Willemse Elektrotechniek J
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Doctor Kuyperstraat 22
Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap

woning met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en

achtertuin, garage, oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een

royale woonkamer met toog naar eetgedeelte.

• Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse

Waterleidingduinen

• Opritvoor ca. ïauto's

• Op loopafstand van strand, centrum en openbaar vervoer

Woonoppervlakte ca.1 15 m^
,
perceeloppervlakte 325 m1

($6C£>

Vraagprljs€ 549.000, -

Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 1 15 m') op

de 5' verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand

en zee. Een woonkamer van bijna 50 m ;
, 2 slaapkamers,

separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen

garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt

over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het

historische station van Zandvoort.

Geheel v.v. dubbele beglazing

Beigingindeonderbouw

Woonoppervlakte ca.1 1 5 m!
(e*d. balkons).

Vraagprijs € 289.000,

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde'Tark Duijnwijk". De

voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan

voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living

met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang

biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en

de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.

Zeergoedonderhouden

Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station

Woonoppervlakte ca. 180 m1

,
perceeloppervlakte 287 m1

Trompstraat 15/6

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken

en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand

en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008

volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers)

op de 3
e
verdieping van complex "Tromp-Borgh" is alles

nagenoeg nieuw!

Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex

• Berging op de begane grond

• Boodschappenlift

Woonoppervlakte ca. 85 m1

Vraagprijs € 245.000,-
&>

Professor van der Waalsstraat 1

In kleinschalig complex gelegen 4kamer maisonnette met

3 slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond), diepe

woonkamer met schuifdeuren naar het terras van ca. 30 m',

welke grenst aan de gezellige gemeenschappelijke daktuin.

Geschikt voor kantoor/ praktijk aan huis

Eigen opgang en een gezamenlijke opgang met lift

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Ruime berging in de onderbouw

Woonoppervlakte ca. IlSm2

Vraagprijs € 299.000, -

&>

Tolweg 35
Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoek-

woning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs

voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde

van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer

leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is

de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen

terrein en alle voorzieningen binnen handbereik.

Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig

afwerkingsniveau

Woonoppervlakte ca. 165 mï
,perceeloppervlakte253m

!

Vraagprijs € 595.000, - ^zZ»r
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Helpende hand college aan strandpachters 'wassen neus'?

Op 8 april jongstleden

heeft het college weer ge-

sproken over de moeilijke

situatie op het Zandvoort-

se naaktstrand. Het college _ ï'
is akkoord gegaan met een .'. - ,. ,

voorstel dat de reikende

hand biedt aan de zwaarst

getroffen strandpaviljoens:

South Beach. Azzurio. Eldo-

rado en Canpati.
j, ...

et college onderkent dat
^ K

een meer dan lastig parket zit-

ten. Gezien de slechte cond tis

van het strand aan het begin

van het seizoen, is de op douw
van hun paviljoens redelij-

kerwijs niet mogelijk of zeer

moeilijk. Daarom is het college

het jaar 2008, geen pacht in

rekening te brengen aan de

exploitanten van de bovenge-

noemde strandpaviljoens. Dit

onder voorwaard e dat het hele

seizoen geen strandpaviljoen

wordt opgebouwd (!) of het

gepachte gedeelte anderszins

wordt geëxploiteerd. Erwordt

De Mannetjes

Gemeente helpt

naaktstrand

'Her heeft rr

iets weg van zand ir

de ogen strooien'

echtervoorbij gegaan aan het

feit dat deze ondernemers in

ieder geval dit jaar helemaal

geen bronnen van inkomsten

meer hebben en hun bedrijf

wellicht moeten verkopen.

Bestemmingsplan Oud Noord krijgt

goedkeuring Gedeputeerde Staten

; bestemmingsplan Oud Noord heeft de goedkeu-

ring gekregen van Gedeputeerde Staten (GS). Komende week

wordt in de Staatscourant en in deze krant de advertentie

opgenomen waarin het ter kennisgeving wordt aangeboden.

Gedurende zes weken kan er dan nog op geschoten worden,

daarna is het rechtsgeldig. De gemeente Zandvoort verwacht

echter geen problemen.

He: bes:em ngsplan

stadiui

heeft een hoorcommis:

bezwaren van bewonei

het gebied gehoord en v;

gestuu rd, waardoor er aa

hetgeen betekent dat de hui-

dige s tLkvtis zoves "'ope i|K ;

vastgelegd. In het gebied Oud

Noord waren acht bestem-

mingsplannen rechtsgeldig,

dat is

woningen rondom het Rode

Kruisgebouw zorgde voor veel

ophef in de buurt. De gemeen-

te heeft het idee van sloop van

?en onrust

Ig is dat GS snel

hun zegen over het plan heb-

ben kunnen uitspreken.

Heem steeds

Philharmonisch Orkest

o.l.v. Jeppe M 011 lijn

Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis

v.classicconc erts.nl

iardoi

vanhier

24 april inloopmiddag over Voorontwerp-

bestemmingsplan Recreatiepark.

Raadpleeg de gemeente-advertentie voor de details.

0
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Familieberichten

Moetjes treden is. in ha ar vertrouwde omgeving

omringd door haar kinderen,

overleden onze lieve moeder, oma en

overgrootmoeder

Annie Siepman - van Drunen
weduwe van Bas Siepman

Haarlem, 21 JEiiuari 1931 Zandvoort, 30 tnaart 2008

Wij ':ie;iankeii het veipletji-nd pers-oncel van

"Huis in de Duinen" voor hun toewijding en zorg.

Bep en Ko Kraan

Rieten Mario van der Voet

Correspondentieadres:

B. Kraan

Miidilnuikerjcraar 1 ij

1033 DN Amsterdam

De crematieplechtigheid heeft inmiddels

De ochtendrit. bracht, lul kras hem richting

Zee,

Zijn kemiersblik, gericht horizon.

Zei hem, rustig weer
Een meeuw, tarl de ^waartekrueht.

De helderen hemel, verandert pluis, in een
Donderbui,

Dit alles, had de zee hem niet,

Voorspeld.

Adriaan Vossen

Ans Vossen -Bol

K, Vossen - Paap

Gerard en Bianca
Iron, Jocy

Cheila *

Adriaan is overgebracht naai- nitvaartzorgcentrum

/jancKiiarl. 'lullen.-:-: raat. <iT te Zand voort, alwaar
geen bezoek.

I )c :n.L;ralfai-!>l ,"chl!L;hf'iil ,',ïl |/laa!::\in;k a op vrij

g 18 april om 11.00 uur op Algemene l.n'.u'aLii-

pljuü-J Zaadvi >on <.'\"c
l ni>ciiH .uiv^cn a:ia <k' [ i

: l U t "i
:-.

straat 67 te Zandvoort.

Bedankt Piet

r al die gezellige av.

Hanen het Mollie team

Burgerlijke stand II Waterstanden

5 APRIL -11 APRIL 2008

Geboren:

'an der Ven.Tjeerd Jan Hai

Isabeau Merk
Eelco Roberte W Ie

Ondertrouwd:
Korsten, Roy EllasJor

Callista.

Driehulzen, CerritJar Croon, Esthei

Gehuwd:
Paap, Maarten en: Brussel, Desirée Carmen.

de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemijer, Mela

Trijntje Louisa.

Overleden:

Terpstra geb. Schutte, Louisa, oud 83 jaar.

Sjerp geb. Eikerbout, Dirkje Catharina, oud 97 jaa

Nansink, Catherinus Johan Christiaan ,oud 77 ja.

de Wit.Robert.oud 64 jaar.

Nijhuis geb. Plant inga.Vtje Hendrika Cato.oud 92J;

Kerkdiensten

ZONDAG 20 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur D.Duijves en C. van Polvliet

Eerst Communie

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrentaan 9, Aerdenhout

10.30 uurherenJ.Weeselingen H. Hartog

-ffjppPr^SjtalpplP-

Takc Five

ZONDAG 20 APRIL
vanaf 16.00 UUT

LIVE JAZZ
in de Zuidzaal

met het

MAINSTREAM
JAZZCOMBO

r •** in"

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

„ .a Hooc
WATER

Hooc
WATER

He
T°E

C

R

Do 17 02.24 10.26 14.55 23.27

Vr 18 03.11 11.04 15.36

Za 19 00.46 03.56 11.45 16.09

Zo 20 00.14 04.27 12.35 16 45

Ma 21 00.44 04,58 12.55 17 19

Di 22 01.14 05.36 13.25 17 51

Wo 23 01.44 06.05 13.55 18 25

Do 24 02.25 16.36 14.34 18 56

internetprovider me
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sterke roots in Zandvoort. Vele
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•Gratis modem
• Helpdesk zonder wa

•Zakelijk en particulie

nstallatta

J Netexi

aass

Bel & Bestel 023 - 531 88 74
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De laatste missie

In de Waterleidingduinen staat een monument ter nage-

dachtenis aan de zes bemanningsleden van een neergestort

vliegtuig. Drie vlaggen hingen halfstok: de Engelse, de Ne-

derlandse en de Zandvoortse vlag. Kinderen van groep 8 van

basisschool De Duinroos herdachten de gebeurtenis die op 13

april 63 jaar geleden plaatsvond in deze duinen.

Op het informatiebord staat:

"Het is donderdagavond 21.58

uur 12 april 1945. Vanaf de

vliegbasis Tarrant Rushton in

Engeland vertrekt een Halifax

transportvliegtuig van de Royal

Air Force. De zes beman ningle-

den gaan een speciale opdracht

uitvoeren boven ons land. Een

springstoffen, bestemd voor

de Nederlandse Binnenlandse

Strijdkrachten, moet in de

buurt van Ter Aar fZH) worden

afgeworpen. Kort na midder-

nacht wordt het vliegtuig ter

hoogte van Zandvoor: gei na kt

door Duits afweergeschut.

Brandend stort de Halifax "
i er

neer indeduinen en een enor-

me explosie, gevolgd door een

vuurzee, is het tragische einde

van deze missie. Op bijna 23 ki-

lometer van hun doel sneuve-

len de zes dappere Britten die

hun leven waagden voor onze

bevrijding."

Sinds 22 jaar adopteert De Duin-

roos het monument dat mid-

den in de Waterleidingduinen

Vervolg voorpagina: W
fJOLUMN

Helpende hand aan strandpachters *-

Het college brengt in haar besluit Één nuancering aan: als een

van deze naaktstrandpaviljoenhouders vanaf vrijdag 18 april

aanstaande, op enig moment toch exploiteert of de gehuurde

locatie anderszins in gebruik neemt gedurende het seizoen

2008, wordt aan hem de hele huursom voor seizoen 2008 in

rekening gebracht. Dat zakelijke besluit is dan aan de pavil-

joenhouder persoonlijk.

staat, vlak b j ds plek waar het

vliegtuig neerstortte. Tijmen,

Lisa en Daan hielden een korte

toespraak, die ze recht uit het

hart geschreven hebben. "Deze

jonge mannen hebben hun le-

ven gegeven voor ons land, dat

niet eens hun eigen vaderland

was", zegt Daan. Na de toe-

spraken leggen drie kinderen

een bloemstuk en volgt een

minuut stilte. Vervolgens wor-

den de drie vlaggen in top ge-

hesen en zingt de hele klas het

Wilhelmus en vervolgens het

Enge sevo <s ied 'God savethe

Oueen'. Meester Reinders sluit

de ple chtigheid af: "Wat deze

marnen gedaan lebben is ver-

gelijkbaar met wat heden ten

dage "ïsi Nederlandse troepen

in Afghanistan gebeurt. Ruzie

maken is niet erg, dat gebeurt

in het groot tussen staatslie-

den en in het klein. Ze moeten

er echter geen oorlog van ma-

ken maar altijd blijven praten.

Net zoals bij ons op school."

Een grote buizerd cirkelt boven

de plechtigheid en keek goed-

keurend naar beneden

Tony O'Shea, eigenaar van

strandpaviljoen Eldorado: "Ik

moet wel exploiteren, ik heb

geen optie en ben dus aan het

bouwen. Vorig jaar was een

ramp. Niet alleen vloog mijn

paviljoen inde brand, ook was
-et :? 1. Ik

heb afgelopen winter elders

moeten werken en heb bijna

geen onderhoud aan het pa-

viljoen kunnen verrichten. Als

ik niet ga, moet ik de boel op-

slaan. Dat kost geld. Ook zal

ik zonder inkomsten zitten

ver moeten zoeken. De zoge-

naamde helpende hand van

het college is dat niet. Ook
mijn collega's van Azzurro en

South Beach gaan exploiteren.

De enige die we nog niet ge-

zien hebben is Adrie v.d. Bos

van Ganpati. Die zal wellicht

niet komen dit seizoen." V.d.

Bos wil zelf niet reageren op

de situatie.

ten gemaakt en die kunnen nu

niet terugverdiend worden.

Ook zullen de vaste mede-
werkers, waareen pav'ljoe- 1 n

feite op draait, ergens anders

cd er dak gaan zoeken om aan

de s:ag te kunnen. De vraag is

echter: wie stelt de norm? Wie

komt in aanmerkingvoor deze

egel Kg en wie wil zich daar-

aan conformeren? Men heeft

duidelijk geen idee wat het

:ploite-

1 optie,

Miet

problemen. Hier moet ander

hulp komen maar dan voor all

naaktstrandexploitanten!"

Jammer
Volgens Ton van Heems-
woordvoerder van de gemeer

te, is hetjammerdat er zoove

de voorgestelde helpend

ï het c lieg, ordt

Geen helpende hand
Me zitte

zijn

van de Zandvoortse Strand-

pachtersvereniging, reageert

op persoonlijketitel:"Eriseen

rare situatie ontstaan. Er is

geen overleg geweest met alle

pachters van het naaktstrand

maar ze hebben wel allemaal

met dezelfde situatie te ma-

ken. Het lijkt nu op een 'ca-

deautje' van het college ir: aai

dat is het natuurlijk niet. Het

is ook zeker geen ruimhartig

gebaar en ook geen helpende

hand. Er zijn al behoorlijke kos-

ïdacht. "Het college treedt

et de beste bedoelingen de

er pachters tegemoet. Wij

aardig om, ondanks dat

een contract ligt, deze men-

n de gelegenheid te bieden

n volgend jaar het recht te

beiïOLld:?!

strand te kom

rhet

>r te vragen.Verlaging

n de pacht o

optie Q ; :?t-:

ee" stap te ver Men most niet

vergeten dat ondernemen ri-

sicovol kan zijn. Als men dan

beslist om niet van de rege-

ing gebruik te rr

een weloverwogei

noeten zijn."

aken za

beslis

dat

Volgens mij...

hoor ik ook bij de ruim half

miljoen Nederlanders

hun DigiD code kwijt zijn.

Tot twee keer toe deed il

iets fout en kreeg ik mijl

belastingaangifte me
verstuurd. In nood heb I;

een vriend gebeld die zee

handig is met de computer.

Maar ook hij moest beken-

nen dat hij er moeite mee

had. Vele aanvragen later

lukte het meom voon apri

mijn aangifte via de compu-

ter te verzenden. Volgend

jaar ben ik natuurlijk w

Ikhebeens rondgesi

feld waar je de DigiD nog

meer voor kunt gebruiken

maar dat is echt nul komma
nul. Trouwens, de DigiD is

maar voor anderhalfjaar

geldig en dus kan het ge-

beuren dat het ding weer

is verlopen en je de hele

procedure van voren af

moet beginnen. Daar ï\

echt niet op te wachl

Het heeft natuurlijk met
mijn leeftijd te maken dat ik

soms niets van deze techni

sche hoogstandjes begrijp.

Dan heeft de tegen

woordige jeugd het vee

makkelijker. Zo'n'kindvrien

delijke' computer staat a

in de eerste groep van d<

lagere school pontificaa

ipgesteld. Mijn kleindoch

ters ichte

en hun hand er niet meer

voor om en zijn behendi-

ger in het vinden van pro-

gramma's en toetsen op de

computer dan ik. Voordat

ik een toets heb ingetikt is

een prlegelvingertje me al

voor. Van de week kreeg ik

zelfs van mijn bijna ja,

kleindochter Steffie i

digitaal verlanglijstje

www.lijstje.nl toegestuurd.

Of ik alvast op haar lijstje

een cadeau wilde afvinken.

Zo gaat dat tegenwoordig.

Ik heb toch nog even nas

haar teruggemaild of z

dan kon zien welk cadea

ik zou kiezen. "Dom me om.

natuurlijk niet."Tja, weet ik

Dathebjei

netc

nappen.

niets v.

We(Xerénian
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IVRestaurant

GENIETEN VAN HET LEVEN

Dit weekend: VISFESTIJN!
O.A.

hele Dorade van de grill
o Zalm filet Terriyakisaus
Spaans vispotje
suftongetjes in de roomboter gebakken
meervalfilet met kappertjessaus
Mixed grill van vis

Nieuw: TAPAS AAN ONZE BAR
BIJ INLEVERING VAN DE2E ADVERTENTIE EEN
GLAASJE WIJN, BIER OF FRIS VAN 'T HUIS

KERKSTRAAT 27 « 2042 JD« ZANDVOORT. tel: 023-5712537

BEAChXCLUBTIEN
voor al uw vlees- en visspecialiteiten

Weekmenu
Thaise vissoep

-o-
Cebakken heilbot

"f
Gepocheerde heilbot met béarnaisesaus

-o-
Profiteroles met chocotadesaus en slagroom

€25.50

Gebakken heilbot €17.50
Gepocheerde heilbot met béarnaisesaus € 17.50

Zeetong € 19.95

Thaise wokgerechten € 15.50

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Take Fïve

.eéfaummt Oma

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-57'16119/info@tJaz.nl

STARTS AT 22:00

Yanks saloon

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreidets.nl

Super heilbot voor BeachclubTien
Robin Molenaar van strandpaviljoen Bei

van zijn visleverancier, Nico Waasdorp

super heilbot. De vrouwelijke vis van cir

189 kilo zwaar en 2.50 meter lang. Van

en de lengte kon het beest alleen met e<

worden en dat leverde mooi plaatje op.

chclub Tien kreeg

uit Umuiden, een

ege het gewicht

1 shovel vervoerd

De heil bot was onlangs gevan- zo een grote heilbot in zijn nel

gen in de Tromsözee. een deel kreeg. Evert Loos, de chef-kok

van de Noordzee vlak voor de van BeachclubTien, heeft de

kust van Noorwegen. In deze vis gefileerd (binnen 30 minu-

zee ligt een klein eiland ge- ten!) en staat garant voor een

naamd Halla dat beroemd is smakelijk menu dat u in de

bij hei botvissers. Het was ook advertentie hiernaast van hel

niet de eerste keer dat de visser strandpaviljoen kunt lezen.

American Sunday
ïtwas een lust voor het oog van de liefhebber van 'The Ame-

:an way of living'. Honderden auto's, motoren en vracht-

agen van Amerikaanse makelij stonden om het mooist te

onken. Afgelopen zondag was op Circuit Park Zandvoort

nerican Sunday.

Het leverde voor aanvangen na

afloop van het evenement weer

ouderwetse problemen op voor

bezoekers van Zandvoort: files.

Daarmee kan in elk geval wel

worden aangegeven dat dit

evenement voor veel bezoHei;

zorgde. In het renners kwartier

en kra

beket

npje;

in-

vette' Mack's en ruige Hariey

Davidsons stonden overal en

waren te bezichtigen. Veelal

waren het oude modellen die

volledig waren hersteld en zo

mogelijk ook customised. Op
de baan waren demonstraties

riseerde sport dat het in ruime

mate opgekomen publiek zeer

waardeerde. Een evenementlekkernijen als hamburg!

hotdogsen dat soort zaken kon dat voor herhal

genieten. Low-riders,funnycars, vatbaar is!

Iet OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Muziektent

Het zal u vast niet ontgaan

zijn. Er wordt in het hart van

Zandvoort flink gewerkt aan

de fundering voorde nieuwe

muziektent. Het wachten is

nog op de muziektent zelf

die oud- burgemeester Van

der Heijden bij zijn afscheid

cadeau heeft gekregen. De

datum van plaatsing is nog

niet bekend. Het streven was

omopKoninginnedagdeau-

bade vanuit de tent te laten

klinken maar dat is niet ge-

lukt. Men is op zoek naar een

geschikte dag. Misschien een

idee om tijdens de week van

de zee (24 mei t/m 31 mei)

iets muzikaalste bedenken?

Met klanken van een ruisen-

de zee en meeuwenkreten.

Herkenbaar

van de zeehonden geheel af-

hankelijk van giften. Door het

adopteren van een zeehond

willen de Kids for Animals

een steentje bijdragen aan

het herstel van een zeehond

gevangen zeehond zo snel als

mogelijk weer gezond en sterk

terug kan naar zijn/haar eigen

leefgebied: de zee.

Klimaatbos

Er moeten meer oude sokken

Zandvoorts klimaatbos te re-

aliseren. Omdat de bewoners

van de badplaats het afge-

lopenjaar heel veel textiel

hebben ingezameld, heeft

stichting KICI (de charitatie-

ve Instelling die oud textiel

inzamelt) als tegenpresta-

tie in het klimaatbos

in de Flevopoldereen

'Zandvoort' booi

komendejaren mi

stens 5 kilo texti

Juttersmu-ZEE-umzijn

kort 'herkenbaar' aanwezig

in het museum. Elke vrijwil-

liger heeft voor de winter een

een poloshirt mét het em-

bleem van het Juttersmu-

ZEE-um ontvangen. Zo kan

de bezoeker meteen zien wie

er informatie kan geven over

de leukejuttercollecties.

Zeehondenactie

Op zaterdag 19 april kunnen

kinderen maar ook volwas-

senen van 12.00 tot 15.00

uur bij het Juttersmu-ZEE-

um lege statiegeldflessen

komen inleveren Met dit

statiegeld wordt de zeehon-

dencrèche van Lenie 't Hart

in Pieterburen door Kids for

(kinderafdeling die-

inzsmelmg te investeren in

gemeente Zandvoort. We kun-

nen in Zandvoort besteen bos

de gemeente Zandvoort I

ontvangst te nemen. He

cadeautje is het resultaat

van het goed gescheiden

aanleveren van het GFT af-

val in Zandvoort. Al voor tien

het dichte hek te rommelen

nogelijk

enbe? iarlei

o.) gesteund. De zeehon-

?ncrèche is voor het beta-

n vandeverzorgingskosten

ndienst van Zandvoort.

ifgelopen zaterdag deelden

ij maarliefst 23 pallets met

eder 120 zakken compost uit

lan Zandvoortse inwoners die

Ie moeite hadden genomen
im dit cadeautje van afval-

erwerker De Meerlanden en

Tietv uu-en :rtev<

trekken. Mensen met allerlei

soorten van vervoer haalden,

al dan niet mede 'voor de

buurvrouw' hun zakken op.

De gemeentewas zeer tevre-

den over het verloop.

Met oog en oor

Soms gaan we letterlijk met

het dorp en komen dan
|

sitieve maar ook negatieve

zaken tegen. Zoals afgelo-

pen weekend, waar op het

Badhuisplein het leuke idee

van een burger is geplaatst:

een picknicktafel. Een stel-

letje zat genoeglijk aan deze

houten tafel te genieten van

hun

ze klaar waren en alles op-

geruimd hadden, liepen ze

over het schelpenpad rich-

ting Kerkstraat. Het pad lag

bezaaid met hondenpoep

(ondanks dat het een hon-

den vrijgebied is) en ook

de tot op de draad vers

ten Zandvoortse vlag op

watertoren is een mint

fraai nblik. indha'

taak is dat eigenlijk) kun-

nen Zandvoort nog moo

W0



Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

" Si^lïïE'p * VlTr^Z «n

"^vr» - 'T»

app.gebouw "Phoemcie".

Het kleinschalige "Phneniciè" (bj 2002) Is gelegen

in het centrum van Zandvoort;

• Entree via trap of lift, sfeervolle living met o.a

modern lancralij^e
1 sul.?- v:v -liv. inbouwapp.,'

2 slaapkamers, moderne badkamer vzv douche.

Privé parking afzonderlijk te koop voor

€ 30.000,- k.k.;

H Vraagprijs:

1 € 289.000,- k.k.

landelijke uitstraling 1

Woonopp. ca. 76 m' [ex, terras), inhoud ca. 190 m 3
.

Vraagprijs:

€ 279.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een r

Jsz.:htci-cso.s~.^|:ra-;eo7d.^eope'week, ook 's

• ='ersoc-l,j<e e- prc-a;t:eve kira'sier van onze dienstve

Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij v,

Belof mailonsvooreenvrijblijvendeafspraakl
Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, i

h.,sii;n.nl, woo"<ra",.n , marktp aits.nl s" nsiuurijk ,rijsl'L.izsr

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nkk@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Politiek Agendaco.

Milieubeleidsplan weer in commissie

Het omstreden Milieubeleidsplan van de gemeente Zandvoort,

wordt volgende week dinsdag in de commissie Raadszaken op-

nieuw door het college aangeboden. Het stuk, dat in september

vorig jaar aan het college werd teruggegeven, is volledig geher-

structureerd.

Dit iséén van de belangn <;~e

agendapunten dat door deze

commissie zal worden be-

sproken. Een ander belangrijk

punt is de prestatieafspraken

2008 - 2012, die het college

en woningbouwvereniging

EMM met elkaar hebben ge-

maakt zoals de Woonvisie

e behandeld. Dev<

gadering

slotenh. d worden afgesloten

h et Voo rkeu rs recht Gem ee nte

Commissie Planning &
Control

de nota bijzondere bijstand en

minimabeleid. De laatste nota

dateert van 2000 en viel nog

onder de oude Algemene bij-

standswet. Pen januari 2004
isde nieuwe Wet werk en bij-

stand (Wwb) van kracht ge-

worden. Met deze nota wordt

het bijzondere bijstandbeleid

en het minimabeleid onder

het regime van de Wwb ge-

bracht. De commissie wordt

gevraagd advies aan de raad

teg

voorschrijft. Deze prestatieaf- Op de agenda

egdGeiingen begin-

lanning & Contro

dag later, staat onder a

Nieuwe voorzitter voor Dierenbescherming

Haarlem en omgeving
Dein Zandvoort woonachtige voorzitter ad interim van de Dieren-

bescherming Haarlem en omgeving, Robbert de Vries, is tijdens

de algemene ledenvergadering van 9 april gekozen tot voorzit-

ter. Hij is vol lof over de inzet en betrokkenheid van alle vaste en

vrijwillige medewerkers.

/orden. Zoals bij vele orga-

isaties was het ook voor de

ierenbescherming moeilijk

apabele bestuursleden te

inden. Het bestuur is dan

ok erg blij met tevens een

«ee algemene bestuursle-

en. "Onze secretaris komt
a haarzwangerschapsverlof

bestuurslid. Dus zijn v

zoek naar een nieuwe:

taris",aldus De Vries.

:op

Nieuwe leden

Het relatief lage ledenaantal

1 Je e-, do;

1 het 1 Het i

De Vries is via de website van

de dierenbescherming tot

deze functie gekomen. "Op

de website las ik de vacature

van voorzitter. Ik vind het leuk

en belangrijk om me in te zet-

ten voor welzijnsinstanties.

NaiLki'hjk bei' ik gekopdieren,

','dig het maar aan mijn kat-

ten", verduidelijkt De Vries.

g- peli|k .!-: n e-: ^ee! meei

mensen, die werkelijk van

dieren houden, lid zijn van

tehuis het meest bekend zijn. de dierenbescherming. Voor

De Vries maakt zich sterk om het geld hoefje het niet te

de samenwerking tussen de laten. Het lidmaatschap kost

werkgroepen te optimaliseren, slechts € 24 per jaar. Behalve

Niet alleen intern maar ook op datje daarmee een heel goed

regionaalgebied voert De Vries doel steunt, ontvang je vier

hierover gesprekken. Met de maal per jaar het blad 'Op

RDA maar ook de omliggende Poten' waarin te lezen valt,

gemeenten zoals Aalsmeer e/o wat de afdeling Haarlem al-

en Haarlemmermeer. "Als we lemaal doet en twee maal

onze krachten bundelen, kun- per jaar het blad 'Dier' van Volgens Leo Sanders van mu- of percussie. In diverse bezet-

Toekomstvisie: nen we de kwaliteit van onze het Landelijk Bureau van de z s<scho;:| Kew Wave. hee~t tingen, van beginnend tot

samenwerken dienstverlening versterken" Dierenbescherming. Meer Zandvoort een groot aantal ver gevorderd, zullen zij een

De regionale dierenbescher- aldus de nieuwe voorzitter. informatie over de dieren- getalenteerde musici die een aantal nummers brengen.

ming heeft een groot aantal bescherming kunt u vinden aan popmuziek gerelateerd De presentatie van de bands

werkgroepen, waarvan de Nieuw bestuur op: www.haarlem. dieren- instrument bespelen. Denk begint 2i april om 19.00 uur

dierenambulance (RDA), de Volgens de statuten dienen bescherming nl of via tel. daarbij aan een elektrische en de toegang is, zoals altijd,

ii"'SDe;:tiedienst en het dieren- de bestuursleden na een 023-5343440- gitaar of basgitaar en drums gratis.

Extra gemeenteraadsvergadering

Op donderdag 24 april aanstaande wil het college de raad

weer op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen

in het Middenboulevard-gebied. Het is dan ook het enige

agendapunt van deze vergadering. De vergadering is vrij

toegankelijk.

De vergadering begint om
20.00 uuren zal inde raadszaa

van het raadhuis gehouder

worden. De ingang is via het

bordes aan het Raadhulspleir

UIL

nl de dei 19,30

uuropen. De mogelijkheid be-

staat dat ZFM, de plaatselijke

radio, de vergadering live

zal zenden. U vindt ZFM
106.9 FM in de vrije ether

op 104.5 FM via de kabel.

Bijzondere dichtbundel ten doop
gehouden

Afgelopen maandag is een bijzondere dichtbundel ten doop

gehouden.Twee patiënten van fysiotherapeut Maarten Koper

zijn de auteurs van het werk en de Rotaryclub Zandvoort heeft

voor het drukwerk gezorgd. Koper bracht Sabine Sebregts en

Ronneke Goosens bijeen en dat heeft tot een zeer bijzonder

werk geleid.

Sabine Sebregts heeft de 25 ge-

dichten die de bundel rijk is ge-

schreven en Ronneke Goosens

heeft daar io zeer fraaie teke-

ningen bij gemaakt. Zij heeft

alleen helaas de doop van de

bundel niet mee mogen maken

omdat zij zeer onlangs aan haar

ziekte is overleden. De Rotary

heeft nog alles in het werk ge-

steld om de doop eerder te kun-

nen houden, het heeft echter

niet mogen baten.

De dichtbundel is te koop bij

Bruna Balkenende op de Grote

Krocht, bij Pluspunt Noord en

bij instituut Zandvoort-Noord

inde Pasteurstraat 16. De bun-

del <os:€ :;, goei" ireoDorengi"

wordt gedeeld door Sabine

Sebregts en de nabestaanden

van Ronneke Goosens die het

bedrag zullen schenken aan de

St Agathaparoch ie voor opna-

meapparatuur. Het ISBN num-
mer is: 9789080953538.

Presentatie popbands New Wave
Muziekschool New Wave presenteert komende maandag

haar popbands in De Krocht. In steeds wisselende bezettin-

gen zullen maar liefst 10 bands aan het publiek voorgesteld

worden.
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Actie = Reactie'.

Verkopen of aankopen?

Schakel de actiefste makelaar in!

NVAA-kantoor midden in het centrum!

-* Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!

Optimale FUNDA.nl presentatie!

Scherpe tarieven!

Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!
Mèm

n Dekker TimoGreeven

" " A " " "I

Voor al uw print- en drukwerk
Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a. de volgende kwaliteitsproducten;

Flyers/Folders

• Vlaggen

• Spandoeken

• Ontwerp/DTP
• Beachllags

• Posters

• Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Door eigen productie in Zwanenourg zijn

snelle levertijden en scherpe prijzen mogelijk.

Heeft u interesse? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u

informeren over onze diverse producten.

Printing People Group- Kleine Krocht l

ÏD41 JN * [flndvcort Tel. 01I-BBB71SS

ia n <fu9 rt^ prl nilngp«4 pi e r I

www.printingpeople.nl

Het eerste Satericafé In Zantlvocrt

^eopentt vanaf 1.8.00 uur

W/censc[ag gesloten

Zeestraat 36
Zanjvfcort

023 5734-001

«Himtt^m
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Dorpsgenoten

Hans Reijmers

De dorpsgenoot van deze week is zeer bevlogen. Vooral

als het over jazzmuziek gaat. Vanaf zijn 14de jaar is Hans

Reijmers geïnteresseerd in deze muziekstroming en weet

er heel veel over te vertellen. Onlangs heeft hij, samen met

nog enkele anderen, de stichting Jazz in Zandvoort opgericht

met als doel om het oude, vertrouwde Jazzfestival weer naar

Zandvoort te halen en meer aandacht te krijgen voor de jazz-

concerten in De Krocht. Buiten jazz heeft Hans ook nog an-

dere bezigheden die hem dierbaar zijn. Eén daarvan is zijn

kleindochter Nora die tijdens het interview gezellig bij oma

Loes de kat uit de boom kijkt.

Hans Retjfr

door Nel Kerkmai

Eindhoven. Ook schrijft Hans

in de Jellema studieboeken

richting Hogere bouwkunde.

Vanwege zijn werk (Hans heeft

al seerd

au dat gespeci-

i>' gevelconst 'Lictie;

m projectmanage-

ment) heeft hij in 1997 samen

met Ruud de Boer en Gerard

Versteege in het bouwteam
van de Korver Sporthal geze-

ten en sindsdien is hij voorzit-

tervan het stichtingsbestuur.

De sporthal functioneert nog

steeds optimaal en in novem-

ber wordt het 10 jarige be-

staan gevierd.

Jazzfestival

Met veel plezier / \ Hans is momenteel

kijkt hij terug op / \ druk bezig, samen
een fijne jeugd, / \ met de stichting

waarin hij vaak ƒ '9ft ZEP. om SDonsors

op het basket- | ^B en fondsen te

balveld van het
J

werven voor het

Museumplein l Lv I Jazzfestival dat in

te vinden was. \ VS jV / het weekend van

Natuurlijk was \ / 2 en 3 augustus

hij ook lid van \ / gepland staat. "Wij

een Amsterdamse \ ^J hebben een substan-

büket balverenging >v \ ™ 1yr tiële bijdrage uit het

In de jaren 60 bezocht Casinofonds toegezegd

hij de bekende voormalig gekregen maar er is meer
jazzclub Sheherazade, waar Hans Reijmers

nodig. Wij willen weer terug

jazzmusicus en pianist Cees naar de formule van toen,

Slinger het hardbopcombo vrouw Het echtpaar ging in met één groot podium op het

Diamond Five oprichtte waar- Amsterdam wonen. Na een Raadhuisplein. Er komen be-

in ook jazzdrummer John half jaar verhuisden ze naar kende musici en aankomende

Engels speelde. Buiten live Haarlem waar hun zoon en talenten, zij moeten wel vol-

muziek was ook de jukebox dochter werden geboren doen aan onze eis en dat is:

zeer in trek waaronder andere Later vertrok het gezin naar geen pop maar echtejazzmu-

muziek van de 'jonkies' zoals Hoogwoud bij Hoorn maar ziek. Op vrijdagavond kunnen

FrankSinatra en Ella Fitzgerald vanwege cara bij hun zoon is de kroegjes natuurlijk hun ei-

werd gedraaid. Verder weet het gezin op doktersadvies in gen muziekkeuze maken. Dat

Hans zich te herinneren dat 1979 naar Zandvoort gegaan. is geen enkel probleem, inte-

hij naar een gebouw in de Ook in Zandvoort is de fami- gendeel zelfs",vindt Hans. "Op

Vondelstraat ging waar Lex lie Reijmers nog een paar keer 5 mei gaat stichting Jazz in

Lammen van de KRO lang- verhuisd om uiteindelijk een Zandvoort samen met het Trio

spee platen draaide en uitleg mooi appartement te vinden, Johan Clement en HarryAllen

gaf over de jazzmuziek, terwijl dichtbij het centrum en strand. (de Amerikaanse tenorsaxofo-

de mussen buiten dood uit Niet dat Hans een strand mens nist) een CD en DVD opnemen
de boom vielen vanwege de is want het is niets voor hem om de sponsors en andere

warmte. De eerste langspeel- om nutteloos op het strand te ondernemers kennis te laten

platen die Hans kocht waren liggen. Daarom zijn z'n andere maken met de sticht ing", geeft

van OuincyJones.Gene Krupa hobby's actiever: lekker golfen Hans nog aan. Persoonlijk ben

enArt Blakey. Naderhand ging en skiën. Diep in z'n hart had ik, en met mij vele jazzliefheb-

zijn voorkeur meer uit naa 1 B ; Hans graag in het onderwijs bers, erg blij met het initiatief

Bands. gegaan.dat is er niet van ge- voor een jazzfestival. De datum

komen maar hij compenseert staat al in mijn agenda. Ik heb

Actief bezig het als gastdocent en geeft er alle vertrouwen in dat het

In discotheek 'Le Clou' (nu college aan de studenten geweldig wordt Alleen nog

Scandals) ontmoette hij zijn van de HTS Haarlem en TU te even de zon bespreken!

Van den Berg Surf B.V.

Vorige week nog op de voorpagina in verband met de opening

van het gemeentelijke Bedrijvenioket en nu volop in de schijn-

werpers met zijn zaak.Guido Hendrix.

Wie kent niet de Olym pische

medaillewinnaar Stephan

van den Berg, die in 1984 in

Los Angelos goud veroverde

bij het windsurfen. Op de dag

dat hij 18 werd (in 1980) open-

den zijn broers Ron en Marco

eensurfwinkel in Hoorn. Later

zijn Ron en Stephan samen

tijdens zomervakanties al hel-

pen, liep daarna voor zijn stu-

die daar stage, wat uite nde i:<

via een aantal andere banen

resulteerde in een partner-

schap. Op 15 september 2006
werd de tweede surfshop, nu

keiijk opgezet door Tim Klijn,

gekocht.

"Het is heerlijk werken in e

ligt", vertelt Guido. De winkel

biedteen zeer ruime sortering

vooralle zaken die nodig zi n ti

de surfsport. "Vanzelfsprekend

is er een groot aanbod aan

surfboards van merken als

Webber.McTavish, South Point,

Walden en Al Merrick. Voor de

Lieg nnende windsurferwordt

het merk NSP van harte aan-

bevolen en als je niet al te ver

de zee wilt ingaan, zijn houten

skim boards een aanrader." De

dappere kitesurfers worden

natuurlijk niet vergeten; ook

zij kunnen hier terecht voor

hun hele uitrusting. Zeilen,

masten, gieken en noem maar

op, zijn te bewonderen in de

kelder, waar ook een grote col-

lectie wetsuits hangt.

Guido: "Sinds kort zijn wij ook

gestart met de verkoop va

ski's en snowboards met d

benodigde materialen en al

men toch liever

onder de voeten

ven water of

wij handige e

ESS skateboard

irkiest bo-

hebben

wendbare
oor op de

boulevard." Als de potentiële

koper ietwat opziet tegen de

soms kostbare aanschaf biedt

Hendrix de mogelijkheid tot

inruil of zijn er tweedehands

artikelen te koop.

Voor zowel voor als na de

sportieve prestaties heeftVan

den Berg Surf ook een enorme

keuze uit allerlei kleding, va-

riërend van jacks, sweaters,

T-shirts. bermuda's, broeken,

shawls en handschoenen, zo-

wel voor dam es als voor heren.

Teven; fiee veel si ppe-s,Cravi;

schoenen, evenals horloges

en brillen. Om deze spullen

allemaal veilig op te bergen

zijn de fraaie rugzakken van

Dakine ideaal. Een goed advies

is om je bij al deze buitenspor-

ten flink te beschermen met

zc-nneb'jndprod.i eten van het

De openingstijden zijn: maan-

dagendonderdag: 11. 00-18.00

zaterdag 10.00-17.00 uur

en zondag: 12.00-17.00 uur.

Dinsdags en woensdags is

Hendrix telefonisch bereik-

baar op 0229-219913 Van den

Berg Surf, Passage 36-40, tel.



en plaatsing van

Herbestrating

iaat ik allereerst zeggen dat de gemeente af en toe wel

blijk lijkt te °even dat ze verstand hebben van herbe-

strating.De laatste. iiermenwde bestrating van de Van

Lennepweg. het deel vanafde Linaeussiraai tot de spoor-

bonen zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Prachtig

breed asfalt'. Eindelijk wat midden obstakels verwijderd.

Bussen en vrachtwagens kunnen elkaar normaal tegemoet

rijden zonder capriolen te hoeven uithalen en elkaar zon-

der verlies van acSib'rnitindisinegi'ls of erger, te kunnen

passeren . .

.

Dit kan niet worden gezegd van diezelfde Van Lennepweg.

maardan het deel lussen de Linaeusstraat en deVondellaan.

Smaller en gevaarlijker konden ze het niet maken'. Voorts

nog maar te zwijgen over de abominabele kwaliteit van

veel herbestratingsprojecten in ons dorp. Waarschijnlijk

en betekent niet dat de i

gaat het hier soms alleen om het vervangen van de riolering

en lijkt de iierbestiatmg sieriits bijzaak De Zeestraat en de

Noordboulevard (misschien was hel asfalt op?), zijn ook van

tiie slecht opgeleverde nrojerten Ie schudt uitje riemen als

je in een klein autootje over de Noordboulevard met al die

springschansen rijdt. Met name die Noordboulevard heeft al

meer kuilen dan voor de herbestrating. Hoe lang ligt het er

na eigenlijk helen'aal? De Grote Krocht, net 7oiets' Kuilen

horen op het strand en niet op straat. Waarschijnlijk -dat

is de enige verklaring die ik ervoor kan bedenken- moes! hel

snel af. was er niet voldoende gein .oor Wc,1 genoeg geld was

er voor die 'tankbaan' op de Noordboulevard. maar die is

wellicht betaald door de Provincie. Hij wordt alleen slechts

eenmaal per half uur(P)... gebruikt.

Wat I1e7ie.lt die ambtenaren toch altijd? Enerzijds preten-

deert Zandvoort een Toerist isri: oom te 7ijn. anderzijds doen

ambtenaren hun uiterste \>est on< iiet bewoners en bezoekers

ZO moeilijk mogelijk te maken Zandvoort te bereiken. Dit

geldt overigens ook voor Heemstedeen Bloemendaal. Als

er in Godsnaam maar niemand naar Zandvoort komt...

Dan heb ik het nog niet eens over de doorn in het oog van

,ee! aaton'oljilisten; de weerzinwekkend gevaarlijke bocht

in de Kostvr rloten straat. De ambtenaar die daar verant-

woordelijk voor was verdient wat mij betreft geen lintje

Mochten de heren ambtenaren meer plannen hebben voor

>:ei bestrating, dan n'Ogen 7e nnj bellen on< advies over de

hennriciiting Hens niet on'dat ik :n een oude Amerikaan

riid en iets nieerrnin'te nodig heb. Een bus van Connexxion

n nog altijd drie keer langer en drie keer gevaarlijker in

on re sn'allc straten Kijk maar eens hoe hard die bussen

de bocht in de Kostverlorenstraat nemen..

ErankA. Paardekooper

mBBtmm
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Abv.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723

I
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De vier
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WUB """«KN..R

Ervaring en flexibele: in TELUNG VEREIST!!

Voor SN, BEL NSITEL.57 25 37

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

Fairy Golf B.V.

hV
zoekt voor het Restaurant van een van

de mooiste golfbanen van Europa:

Bedieningsmedewerkers m/v

en een

Zelfstandig - werkend kok met

aantoonbare ervaring m/v.

Wil jij werken in een omgeving waar je oog

in oog staat met nationale en internationale

VIPS uit Politiek, Showbizz, Sporten

Industrie, neem dan contact op met

H.A. van Houten, tel.: 023-571 31 89 of

mail naar fairygolf@quicknet.nl.

— een zaak

7* in tweedehands artikelen,

^ waar van alles te koop is!

L van serviezen en glaswerk tot meubels

^r en vaniledingtot boeken.

Het Pakhuis

Kennemerwefi 6

Zandvoort

De winkel is geopend op

donderdag en vrüdafi van

10.00 uur tot 17.00 uur en

op zaterdag van

10.00 uur tot 16.00 uur.

i Tel. 06-53693409.

9<DOO(DGQ
Jonge toneelgroep speelt snel en uitstekend

"Hoe zal het aflopen met die maffe drogist Cerard die

opwelling Lyra, godin van het Licht, heeft opgeroepen,

een brede grijns op hun gezicht gingen de toeschouw*

toneelvereniging Wim Hildering, de pauze in.

'f Ri'liyM.

Vrijdag n en zaterdag 12 april

werd de wonderlijke klucht

'Eens inde looojaar', geschre-

ven door John Dole, met veel

elan opgevoerd. Regisseur Ed

F-a": ihade
mede door het spel van ach

uitstekende acteurs. Liënd'

Bos speelde op grandioze wij-

ze drogist Gerard Gi Als

'elwind rende

hij de hele avond over het

toneel. Als je daarbij ook nog

rolvast bent, bewijsje een top-

per te zijn. Invaller Zakaria, in

zijn rol als vertegenwoordiger

en vriend van de drogist, was
een prima tegenspeler in dit

chaotische stuk. Alsdan ook

agente Selena (Sara de Jong)

en buurvrouw Roos (Patricia

Zonneveld) gek van verliefd-

heid worden door het magi-

sche toverpoeder van godin

Lyra. is de gekte compleet. Ze

storten zich allemaal op de

nuchtere drogist die eigenlijk

alleen maar in zijn sterenku-

kerwil gluren om de maans-

verduistering te zien.

zijn :::: fdi

Andreaop het toneel: Marieke

Fransen. Zij speelde heel knap

en overtuigend de rol van de

stoere verloofde Andrea. Zij

moet opboksen tegen de an-

dere verliefde dames maar

blijft er nuchter onder. Als ie-

dereen deur in, deur uit rent

melende vrouw rondhangt,

brengt de moeder van Gerard,

mevrouw Groen, uitkomst. Ze

isdewerkelijke redder in nood

en geniet van de chaotische

situatie die is ontstaan. Een

rol die op het lijf geschreven

lijkt van de doorgewinterde

speelster Ina Vos. Uiteindelijk

komt er wat rust in de tent.

Maar dan komt Gabri van Zon

als man van het licht ("Ik ben

Gabi van het GEB") een ener-

gieprobleem oplossen. Een te

irekke r
:•'. van :'aul O', es lagers.

Hij drinkt van de liefdesdrank

die eigenlijk voor Andrea is

bestemd en gaat volkomen

uit zijn dak. Uiteindelijk komt

iedereen weer bij zinnen met

'handoplegging' van Lyra. Zij

gaat weer terug naar 'boven'.

De stoere Andrea belandt in de

dames komen weer terecht bij

Een snel en uitstekend ge-

speelde klucht met als enige

aantekening, dat je op het

laatst niet meer weet achter

welke dei

Chapeau voo

die, uiteraard s

jonge team en

licht, grime, de

elke darr

r Ed Fr;

Cabaret in Circus Zandvoort:

Daniël Arends en Thijs Maas
Zondag 20 april is het wei

programma. Daniel Arend'

de jury- en de publieksprijs

won afgelopen seizoen zow

' tijd voor een bijzonder Dubbel-

is de overtuigende winnaar van

/an Cameretten 2006. Thijs Maas

I de prestigieuze Wim Sonneveld-

zangstem er

zijn huidige

'Wondermen

lenten tot re

s grappig. In

Dvoorstelling

. Hij speelde

prijs als de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festi-

val. Niet de eerste de beste dus!

abaretiers studeerder

kunst in Amsterdam. Daniël

Arends heeft flair en zijn goed

geconstrueerde en intel Kjen:e

grappen maken hem trefzeker

in alles. In 2006 stond Arends

Dubbe
Neder

productie met 'De Bli

Maagden' en

speelde hij kind.

kte en

progr;

theaters. In

; hij bij de VARA te

zien in de serie Comedytrain

Presenteert... Nu dus in het

Zandvoortse theater met zijn

programma 'Joko 79' Thijs

Maas heeft acteer talent, is

Samen staan ze komende zon-

dag op de planken van Circus

Zandvoort. aanvang 20.15 uur

Kaarten zijn online te koop via

www.circuszandvoort.nlof aan

de balie van Circus Zandvoort.
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Spreuk van de week:

l§p 'lianl/>;>iril;>ü>t n. i' i'/a il>
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maar dat schijnt vim-gen pus te zijn.

Classic concerts

Komende zondag speelt het Heemsteeds Philharmonisc

Orkest in de Protestantse kerk in het kader van de Kerkpleit

concerten van Classic Concerts. Het 60 man sterke orkest z.

de Nederlandse sopraan Merel van Geest begeleiden.

Voor u worden uitgevoerd

de Ouverture 'Egmont' van

Ludwig von Beethoven, Four

Sea Poems van de jonge

Nederlandse componist Jeppe

Moulijn en de Serenade nr. i
-

DvanJohannesBrahms.

Sinds de oprichting in 1966 tot

2007 stond het Heemsteeds

Philharmonisch Orkest, een

ensemble van gevorderde

amateurmusici, onder de in-

spirerende leiding van diri-

gent Iman Soeteman. In het

seizoen 2007-2008 maken drie

d -ipen:e^ hir opwacht ^p ^
j

het orkest, waarna één van hen

de taak zal overnemen. De so-

praan Merel van Geest is een

jonge sopraan die momentee!

studeert voor haar Master klas-

sieke zang aan het Koninklijk

Conservatorium in Den Haag.

die zowel lied, opera, barok als

oratorium met veel liefde 3a 1

"

haar publiek brengt.

Het concert is zoais gebruike-

lijk gratis toegankelijk en kent

na afloop een openschaal

collectie voor het restauratie-

fondsvan het Knipscheerorgel.

kerk gaat om 143° uur open.

De voedselbank ook in Zandvoort
De voedselbank is een organisatie die voor mensen in het

hele land voor voedselpakketten zorgt. Personen die zich

inschrijven bij de voedselbank hebben vaak niet voldoende

inkomen om gedurende een hele maand voedsel te kopen

voor het gezin.

Doel van dit artikel is u te vra-

gen om producten, die u niet

van plan bent te gebruiken, af

te staan aan de voedselbank.

Verspreid over het hele land

zitten er vestigingen van deze

sympathieke organisatie. Het

hoofdkantoor is in Rotterdam

waar de voedselbank ooit be-

gonnen is. Het verdeelpunt

in Zandvoort zit naast de

Agathake'k op de Grote Krocht

rganisatie zorgt vooral-

kopen of, beter nog, te krijgen.

Voedsel waarvan de verpakking

kapot is wordt niet zomaar

weggegooid maar wordt ook

bank gebracht,

ksmis met het

isen kunnen er

an hebben.

product e

elijkr

;i actie iardo<

kunnen komei

aaiüal =;e: nnen da: zich ï\\ de

Voedse bank heeft aangemeld.

Begin dit ja;

ïklerdusi 1 in of me

merking komen. Een voorbeeld

van zo een actie is het uitde-

len van folders of gericht aan

klanten van een supermarkt

vragen of ze wat extra's willen

kopen voor dit doel. Het voed-

sel dat ze verzamelen gaat

in pakketten en rechtstreeks

door naarde voedsel bank (en)

in de regio. Ook komen ze aan

voedsel door restanten van de

acties van de superma rk:e:" te

afhankelijk v

bank, nu zijn dat er al 13.000.

Deze stijging komt omdat de

weg naar de voedselbank beter

bereikbaar is geworden, hier-

om hulp te vragen. Wilt u ook

voedsel, met name conserven,

vvaspoeders of andere bruik-

bare producten doneren, kijkt

u dan even op de website va 1

"

de voedselbank: www.voedsel-

bank.nl. De voedselbank rekent



Voor alle ZandvooTtPashouders de aanbiedinaen van deze week

HELE MAAND APRIL:

Malse varkenshaasfilet

rolladeI Kilo €9,95

kijk ook eens op o

www.slagerijhorneman.nl

"DE BODE"
Nu binnen:

Zeer aparte windlichten,

leuke teafor one
potten, enz.

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 1

Elite ïrfJrJag avotttf Ladies rJlghflüI

Tussen 22.00 en 2Ï.00 uur daroes

de eerste 3 consumpties grot!

Tot vrijdag™

Band Café 25, Kerkstraat 2S - ToL 5713510

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

(Handtekening)

Betaling CONTANT

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

Betaling PER BANK

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

1 naar de Zandvoortse Met de aangehechte tegoedbon vooreen

g nummer 61.57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Even op
'n houtje
bijten...

Top 3!
3x100 gram vleeswar

Leverkaas +

Katenspek +
Rauwe ham

VREEBURG&Zn €3,25

at54-T.D23-5J12451

s«

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Haarlemmer
Houtsnede
naturel

Malse boterkoek in slofmodel

van 4,85 voor slechts

>50

t<3 n bod geld kj loten met woensdag 23 april 200B

en allee" iriomeuesriging ie Zand voort

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12 865

". beach B> hcaiih ceatsr

fljfea 10% Korting

op Pilates

l-..l'l.l.l.|.'.!.ff>
332 nz

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuke Lachende"

Pasfoto's
van dezelfde persoon

voorde

Halve prijs!

Weekmenu
a la Harocamo
normaal € 8,25

Voor Pashouders

fM
Medina Woninginrichters
5 t/m 10% korting

(Vouw)gordijnen Tap ij E

Yrrajes ' ' Vir.y]

Luy.a fljx L a min a ,; t

Zonwering; TParket

ichting.nl

^rf-.-^ft^De hele maand april

r? ö 30 % kortin3
t^XlS op EP, Rags en RFG.

SEA OPTIEK
10% KORTING OP DE NIEUWE
COLLECTIE ZONNEBRILLEN

Haltestraat 5. T 57121 74, vrijdag koopavond

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Pnkvelclslranl lü - Hoek Lippleintje

ili
Met ZandvoortPas 10% kortin]

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Wereldservice in Reizen

Tijd voor vernieuwingen in Grand Café 25!

voor iedereen. Het maakt niet uit wie je bent, als je

zin hebt bij ons. Dat is het allerbelangrijkste!" Met

ir Brian Naïri aan het roer gaat Grand Café 2; in vele

oude eigenaar. Daarna neemt Bri;

het over. Hij zit vol met nieuwe i

spirerende ideeën: "Elke maai

aldus Brian. De Inrichting

(an het grand café blijft hetzelfde,

maar op de nieuwe lunchkaart

zullen binnenkort ook nieuwe

gerechten komen te staan. Brian:

"Wewillen meer met soepen gaan

:isdrukbezig

om hier iets speciaals van te maken.

Ook de prijzen van het bier heb ik

verlaagd. Nu kost bijvoorbeeld een

fluitje €1,90 i.p.v. €2,10."

Thema avonden
Ook de openingstijdei

anders. "We willen ons n

ontbijt v

wordt ni

ZandvoortPas Aanbieding

Voor de ZandvoortPashouders is er

een speciale aanbieding. U krijgt

op vertoon van uw pasio% korting

op één van de vier menu's van de

kaart. Grand Café 25 is te vinden in

de Kerkstraat 25, tel. 5713510, www.
grandcafe25.nl
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Appartement 3:

balkon/terras (zuid).

incl. parkeerplaats

Infodag zaterdag 26 april van 11:00- 13:00 uur.
Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle

binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, hel

zee op loopafstand is de "Hogeweg" een ideale locatie om te wonen en

uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

1 Sdlcrik. OïïlcïCO Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikomaco.nl - e-mail: infoevanschaikomaco.nl
ra

DORSMAN
ASSURANTIËN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

•

Café Oomstee
^ft \ WE± Let op

!

ËÉl^*
Vrijdag 25 april

Karaoke
''' ^^k Zaterdag 26 april

Mainstream
Jazz Combo

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-5738727

Heinekeris

OP ZOEK NAAR EEN
PARTTIME BAAN OP
FIETSAFSTAND ?

Wij hebben momenteel vacature

Belangstelling?

ZnekjewerkinZandvnn;

tel. nr. 023 -8910 856. J

ir de functie van THUISHULP

zandvliet@vivaznrggroi

DJ Raymundobij
Grand Café Danzee

Komende vrijdag, 18 april, zal de bekende Zandvoortse DJ Ray-

m Linde- draaien bij Grand Café Danzee op het Kerkplein. Serge

van Lentvan Danzee, heeft al jaren contact met Raymundo uit de

tijd dat hij regelmatig op het podium voor de Chin Chin draaide.

DJ Raymundo is in het uit-

gaansleven geen onbekende.

De voornamelijk clubachtige

sbijvc urbeeld de vaste DJ

'eldberoemde uit-

)enheid Escape in

1, Ook draait hij op
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de grotere muziekfestiv

feesten. Het optreder

Raymundo begint ror

Nieuwe tweedehands winkel in Zandvoort

Zandvoort is een brocanterie rijker. Het Pakhuis, een zaak in

tweedehands artikelen, opende deze week de deuren aan de

Kennemerweg 6, In de voormalige kantine van de voetbalvereni-

ging TZB zijn allerlei artikelen te koop, van serviezen en glaswerk

tot meubels en van kleding tot boeken.

Wie door de bomen het bos

niet meer ziet op websites

als marktplaats.nl is bij Het

Pakhuis aan het goede adres.

Klanten kunnen rustig 'ünd<ii-

ken of er iets van hun gading

bijzit. Het is rr

hands artikele

ogelijktweede

naantebiedei

verkoopprijs terugkrijgen. Een

percentage van de opbrengst

schonken aan een nog nader

te bepalen goed doel.

De eigenaar van Het Pakhuis.

AnnetteBoogei;; geei: ïi.wi' -.-.-

dere informatie: 06-53693409.

De winkel is geopend op don-

derdagen vrijdagvan 10.00 uur

tot 17.00 uuren op zaterdag van

10,00 uurtot 16.00 uur.

Slachtofferhulp afdeling Haarlem bestaat 20 jaar

Dit voorjaar bestaat de afdeling Haarlem van Slachtofferhulp

Nederland 20 jaar. Om dit feit te vieren werd er bij Slotemakers

Anti-slipschool een feestelijke middag georganiseerd v

dewerkers en netwerkpartne

It^KcisW^.

Het is niet zo vreemd dat

de locatie voor het feest de

Z:-r"dvoortse slipschool was.

Slcte^'.a-iers is officieel partner

van het Fonds Slachtofferhulp

Nederland en helpt mensen
met een traumatische erva-

ring, meestal na een ernstig

ongeval, letterlijk weer op

weg. Door zeer persoon i|ke

begeleiding, één instructeur

maat gesneden iespak<et

kunnen de meesten na ver-

loop van tijd weer alleen de

weg op.

Zandvoortse sponsors

De ontvangstzaal van

Slotemakers was feestelijk

^'"pekleed, mede door be-

van de Zandvoortse bedrijven

Bloemen aan Zee en restau-

rant De Albatros, Bij aankomst

werden de gasten door Leo

Krippendorf van Slotemakers

Anti-slipschool ontvangen

hem werden de aanwezigen

verrast met een sprankelend

optreden van de Haarlemse

theatermaakster Marijke Kots.

men zich de door

rmin gesponsorde

goed smaken. Tot slot

id er de gelegenheid

e gasten om, met een

pinstructeur aan het

aan den lijve te onder-

den slip haalt. Voor

dat het hoogtepunt

ddag.

Cursussen

Krippendorf over de relatie van

Slotemakers Anti-slipschool

met het Fonds Slachtofferhulp

Nederland:"We sponsoren het

fonds met 50 cursussen op

jaarbasis en dat doen we nu

al drie jaar lang. We hebben

dan één instructeur op één

slachtoffer en niet zoals ge-

bruikelijk één instructeur op

drie cursisten. We krijgen al-

leen verkeersslachtoffers. Het

is natuurlijk niet zo dat na één

;jg iemand met een trauma-

tische ervaring direct weer aan

het verkeer deel kan nemen.

r het v.

Het is echter'

ken van het trauma. Aan een

kant is het commercieel aan-

trekkelijk voor ons, maar onze

grootste drijfveer is toch de

hulp aan de slachtoffers."

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Temperatuur op dreef

in weekeinde

Vooral in het aanstaande weekeinde gaan de tempera-

turen eindelijk omhoog, maar de kans dat het dan in-

eens briljant voorzomers weer wordt is niet bijster groot.

Kleinschalige wispelturige raddraaiers (depressies) blij-

ven namelijk opspelen in de bdnmurtyan Nederland.

Voorbije maandag, dinsdag,

eens met een onderkoelde

stroming uit een vrij noor-

delijke richting. Toch was het

best aardig weer de meeste

tijd, op die paar ondiepe

buien na.

Deze week zal verder groten-

deels droog verlopen in het

westelijke kustgebied van

Zuid-Kennemerland, waarbij

het zal opvallen dat zowel de

dag- als nachttemperaturen

vanaf vandaag geleidelijk op

een hoger plan komen.

De kille en tamelijk noorde-

lijke luchtaanvoer zal de pas

worden afgesneden en door

een lagedrukgebied dat zich

gaat ophouden boven of ten

westen van Frankrijk, krijgen

we een meer oostelijke wind

boven Nederland. De kans

is groot dat het daarbij dus

niet uitbundig zonnig zal

zijn, zeker tegen -en In- het

komende weekeinde. Een

beetje regen is ook nog mo-

gelijk soms.

Het wordt dus uitgesproken

zullen fel groen gaan

1. In het gunstigste

geval zou zo'n ooster tijde-

lijk hele vooruitstrevende

temperaturen kunnen ople-

veren (tot bijna 17 graden op

zondag, maar onder voorbe-

Do. V

Mocht alles inderdaad mee-

werken, zoals voldoende zon-

(zwoele) windrichting, zou

het zondagmiddag pardoes

terrasweer kunnen zijn op

Zandvoort, maar we moeten

niet al te vi egjuic He:

blijft typisch zo'n voorjaars-

situatie die best fragiel oogt

en een kleine depressie hoeft

zich maar even af te snoeren

graden en regenachtige peri-

kelen opgescheept zitten.

boven

blijven

kleure

Na die hoogstwaarschijn-

lijke warmteoprisping in

het weekeinde, koelt het

waarschijnlijk weer af, maar

temperatuurdetails voor die

termijn zijn nog niet exact

aan te geven

Toch gaat gekozen worden

voor een wat stabielere te-

neur, dus die kilte raken we
zo goed als kwijt. Redelijke

perspectieven voor de

Zandvoortse strandtenthou-

ders denkelijk.

Opvallend is dat de weer-

kaarten met projectie op eind

april voortdurend mooi weer

blijven afgeven, dus consi-

stent heid alom. Eind april wil

het inderdaad nog wel eens

warm zijn met droge en zon-

nige condities. Wie weet?

MorcPutto

Min 1-2

Zon 60%

Neer [ag 15%

20%

25%

8 8-9

20% 30%

55% 30%



Ook zo'n zin om weer naar

buiten te gaan?

Ga sporten!
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

ÏXOTSWOCS
iMliuiÉyli

MOSCHINO
CLASSIC

Eau de Toilette 25 ml

35% KORTING

Itflte
' 1 KATE MOSS

lïlC'SS 1 Eau de Toilette 30 m

14% KORTING

pluspunt

Welzijn* 01*1

.

ir Zat
,><"

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204 1 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

NORDICWALK
Nordic Walk is een wandelconcept voor Iedereen. Bij

Nordic Walk gebruikt men het bovenlichaam en de

armen op een soepele manier waardoor er een hoger

energieverbruik ontstaat.Toch wordt het lichaam

minder belast waardoor de kans op een blessure klein

blijft. Deze korte cursus is de manier om aan te leren

hoe alles in zijn werk gaat. De cursus start woensdag

7 mei aanstaande van 09.30 tot 1 0.30 uur en duurt zes

lessen. De kosten bedragen 42 euro. huur stokken 2.50

euro per les.

FOTOGRAFIEVOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces, samen met een

creatieve kijk is doorslaggevend bij het maken van

een kwalitatief goed foto. Deze cursus voor/ict in het

verschaffen van kennis in het fotografisch proces, hec

maken van composities en het corrigeren van belichting

waar nodig. Tijdens deze cursus leert u de basispnnci

pes van uw camera en leert u de standaard instellingen

wijzigen. De cursus duurt vier lessen en kost 60 euro

Start 1 9 mei van 1 9.30 tot 22.00 uur.

WORKSHOP MOZAÏEK
U leert prachtig mozaïek te maken, in uitgesproken

kleuren of Juist meer ingetogen. Geheel naar eigen

smaak. Bijv. een spiegel, huisnummer of een eigen

ontwerp. Deze workshop wordt gegeven op zaterdag

I 7 mei aanstaande van 1 0.00 tot 1 6.00 uur. De kosten

bedragen 75 euro inclusief materiaal.

HETWIJKSTEUNPUNT,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor

iedereen In de buurt. U kunt overdag terecht voor

een kop|e koffie en een praat|e. Op openingsavonden

bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of heer

schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamenlijk tele-

visie gekeken worden, een spelletje gedaan of gewoon

lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

Het boekje met gedichten van Sabine Seebregts met

illustraties van Ronneke Goossens is verkrijgbaar aan de

balie van Pluspunt.

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het

wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.

• Loket Zandvoort:

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uur.

• Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag I 5.00-1 6.30 uur (even weken) en I 9.00-20.30

uur (oneven weken)
• WijkmeestersEMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur

• Zorgloket stichting ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

• Helpdesk compunic/pluspunt
ledere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw
vragen en problemen.

v .

Filmprogramma
17 t/m 23 april

O.

Za/zo/wo.
13.30

IHortonI
HEARSAWHO!

—

i

h Nederlands
IGJ gesproken

Dagelijks 16.00
m.u.v. zondag

WinX
CLUB

.het Geheim van het

$ Verloren Rijk

Vr. & ma. 13.30

| Do./vr./za./ma./di.
19.00

ALIBI
Egbert-Jan Weber,

JGeorgino Verboon

Do. & di. 13.30

| Do./vr./za./ma./di.
21.30

RENDITI0N
_ JakeGyllenhaal,

1(1? Reese Witherspoon

10,000 BC
|the legend, the battle. I

THE FIRST HER0.

Woensdag
19.30

jNightwatchingl
I regie: Peter Greenaway I

I met: Martin Freeman
I© Emily Holmes

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl
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bij rr aldijsWendy.

Wendy (23) w

naar de scoutinggroep ging van Stella Mans -St.Willibrordus.

Sindsdien is ze nooit meer weggegaan. Ze is nu zelf leidster

van de Kaboutergroep. De groep voor kinderen van 6 tot 10

jaar. "Scouting zit in mijn hart. Ik wil het zo lang mogelijk blij-

Elke zaterdag is er een

komst. Wendy gaat

haar groep vaak knutseler

Meestal zijn dit knutseldin

getjes zoals kleuren, button

maken, knippen en plakker

Eén keer in het jaar gaat d

hele scoutinggroep op kamj

"Dat is het hoogtepunt. Ei

et

I :hei 1 dat

3 uitwerken, zodat de kin-

den daar op spelenderwijs

het thema water. De kinderen

slapen in het clubhuis, wij in

tenten op het terrein", vertelt

Wendy Terwi|l L~e Is . n; i\'?.?•;•

wilde slapen, hielden de klein-

tjes hen tot in de late uurtjes

wakker, om vervolgens de vol-

gende ochtend weer om 7.50

uur fris en fruitig naast hun

bed testaan. "Ongelooflijk wat

een energie, maar dat hoort

er allemaal bij. Het was echt

hartstikke leuk! De sfeer is

lekker ongedwongen. Je bent

tot niets verplicht.Als je maar

een leuke tijd hebt, dat is het

belangrijkste. De groep is ook

heel hecht Iedereen kent el-

kaar. Dat maakt scouting voor

mij bijzonder. Het is als een

soort van tweede familie, waar

s altijd op terug kunt vallen.

Ik zou ook niet meer zonder

Uganda
Wendy heeft net haar ba-

chelor in de Franse Taal en

Letterkunde gehaald. "Ik heb

een halfjaar lang in Parijs

gestudeerd. Wat een mooie

stad! Ik zou er graag willen

wonen, maar ik denk niet dat

ik daar op scouting zou gaan.

Het is daar veel traditioneler

en strenger." Naast scouting

heeft Wendy een volle agenda:

studeren, werken, trainen en

wedstrijden spelen bij basket-

balvereniging The Lions. Ook

gaat zeinjuni met een groep

naar Uganda toe om het wees-

huis St. Kizito Babieste bezoe-

ken. "Met onze scoutinggioep

hebben we hard gewerkt om
zoveel mogelijk geld in te za-

melen voor het goede doel

KiBaHome. Nu gaan we met

onze eigen ogen zien hoe het

met de weeskinderen gaat. Ik

hoop ook dat de wasplaats in-

middels is gebouwd. Dat zou

echt te gek zijn. Het zal in ie-

der geval een hele bijzondere

reis worden. Ik ben heel erg

benieuwd!"

Heb je ff ...

... voor Amanda Jorew, 20 jaar

Waar kennen we jou van?

"II' ..
e 'k al bi na vi|ijaa-" bij - bert I ej

ü ksvTij^ëgavo-'d en e te zondag

sta ik voornamelijk achter de

counter. Ik woon in Heemstede,

maar werk in Zandvoort omdat

deze MberCHeijn ooi

-siene". feór-ióds" hei;

goede sfeer ei

komen zijn vriendelijk.

Wat doeje verder?

"Ik studeer rechten in Amsterdam, ik ben nu i-eiï"ejaare. Ik n ..i

.=
1
t..a"aif jaar 1 op -00.J.IW "all jaar,.- I" I I hr;j=om. '': ';'.-rTll"irv-tif

i-an stude-en, .verken er: paarr-r. ?er\ ie .'-.el pittig, maar k heb

"et heel erg naar -- -
i | n nu 1 Ik he-.. ook etg van uren achter el-

<aar liveiavu.. 1
" leze'', ^aï- is vee-" mi e'V^i-anniig. :

" •cc -..

.=1 die j,i' ïamf-n met m. -
\ nor:* 'iterar;. - s k ga ita-joc

dan vind ik het leuk' o— met mhri Zand'.oortso collega's op

zaie-da:>,a:on:i naar ^-0 Bierbü-eht en S;:anda"le ve gaa-\"

Wat is je toekomstdroom?
"Ik ..^a volge -ij aar strafrecht- svude-en en ik ga de Iv'aster

o\e.ca. .ï::- en -5 o ren;' es: u:'ies door. "/av k late-" daar-ee

wil, is een mix van c-e.zc t/.oe. I let lij<t «c geweldig om straf-

rechtadvocaat ve .-.or^en bj tribunalen ei bi de VN."

I Know Where It's @
Vrijdag 18 april:

Bij Bloomingdale en De Republiek zijn

de deuren al geopend, enkel die van

Woodstockög hebben nog op zich laten

wachten. Deze vrijdag is het dan eindelijk

zover! De winter is voorbij en dus is het

tijd voor zonnestralen en heerlijke muziek.

Omdat Woocsiockóqd t iasi"
1
5 asrbsïtaa:

krijgt het openingsfeest een extra feestelijk

tintje. Wees erbij vanaf 18.00 uur op het

Bloemend aalse strand! Entree is gratis.

c Vrijdag 18 april:

**^ Grand Café Danzee heeft deze vanavond

^^ * een succesvolle DJ uiteigen dorp achter de

Itafel staan: DJ Raymundo, onder an-

dere bekend van de Escape in Amsterdam.

zal deze avond samen met MC en DJ

:ep zorgen voor spetterende muziek.

g dus dat je erbij bent! Kijk ook eens

www.djraymundo.com.

Zondag 20 april:

Het is weer tijd voor cabaret in Circus

Zandvoort. Twee opkomende talenten,

Daniël Arends en Thijs Maas, zullen een

bijzonder dubbelprogramma verzorgen.

Beide zijn prijswinnaars van verschillende

baretfestivals. Succes is dus gegaran-

deerd! Kaarten a €12,- zijn online en aan

van Circus Zandvoort te koop.

Column

De pot op

Het is zaterdagavond, 23

uur, als het noodlot bij mij

toeslaat. Een drukkend ge-

voel leeft zich uit op mijn

blaas. Mijn dansbewegingen

worden minder levendig en de

smaak van het wijntje dat ik

zojuist heb besteld, lijkt lang

zo lekker niet. Er zit niets a:

dersopdan mij te verplaatsen

in de richting van die andere

tientallen vrouwen die dit-

zelfde gevoel ervaren. Samen

hebben zij zich tot een chaoti-

sche rij gevormd. Van veraf tel

ik de deuren waarin de vrou-

wen één voor één verdwijnen

en waaruit zeeven laterweer

tevoorschijn komen. Vijf! Er

zijn slechts vijf toiletten op

een feest met zeker 1000 man

de helft hippe en vooral erg

ijdele vrouwen betreft. Wat

eenfeestl

Ik voel een zachte tik op mijn

schouder. Het is mijn zus. die

richtingvan het mannentoilet

laat wijzen. "Zullen we bij de

mannen gaan?", stelt ze voor.

De angst in mij komt naar bo-

ven. Is ze gek geworden? Is zij

werkelijk bereid het risicovolle

territorium der mannen

betreden? Als ik nog een L

in de 'ladiesroom' werp

tuttende, harenkammen

zie, weet ik wel beter. Sam

met mijn zus duik ik zo c

opvallend mogelijk langs het

graepjemannendatdewj

houdt. Zonder er erg in te heb-

ben, staan we opeens temid-

den van een tiental met de

broekopde knieën hangende,

urinerende mannen. We laten

onze ogen wat afdwalen, tot

onze aanwezigheid de v

aandacht van de bezige rr

nen trekt. In paniek vluchten

lethokjes in.

Beseffendedatwenuindeval

zitten, zien we geen andere

oplossing dan in eikaars bij-

zijn onze blazen te legen om
vervolgens het hokje weer als

gekken uitte rennen. Een mi-

nuut later staan we weer fris

en fruitig te swingen op de

dansvloer... heerlijk!

pcuA^i>ve'
J
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Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 I CB te Zandvoort.

Te!.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittyniltemse@pkinet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoart

G H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Blij met onze bloemen!

Haltestraat ZandvoortteL 023-57 '2-0 60

3<Cwekery

«P. ocm 34ee}J

Vanaf half april weer de
gehele week geopend

behalve zondag.

Van Stolbergweg 1 TgI. 57 1 70 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Zandkorrels Aanbjedingtotjum;

complete

gezichtsbehandeling

plus rug-sc houd er-

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade Ard.

LidBOVAGen NAR
Max PlancksKiat 44.

"tel. 5730519

/06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Adviesen aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

3X

Kamers te huur.

Centrum Zand voort.

Tel 5738777

Kofferbakmarkt:

tuincentrum Bos,

Vogelenzang (io-i6u)

Reserveren:

0229-244739 of kijk

opwww.mikki.nl.

Ook zat. 17 & 31 mei a.s

s 1ZANDKORREL NVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. Q 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elkdjfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

Inleveringróórmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelfdeweek
Uw /bedrl | fi)naam

.' ..'.i,".. .'.1 .'iwtoartvakje plaats Ti

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

voor de wereld."

(Johannes8:i2).

ezus wil ook het licht

Gebed nodig?

Bel Huisvan Gebed

Zandvoort 5 * G 3 S o 4.

Te huur:

met showroom,

in Zandvoort.

Info: 5738777

Gezocht:

leuke spontane dai

v/a 18 jaar voor sex,

lesbisch. 100-150 ei

Tel 5716998, discr \

Aangeboden:

leren bankstel.

3-zits + 2 fauteuils

Pr.n.o.t.k.

maar€55
Beautysalon Myrna

fvandeZamster),

va" Spe ijkstraat 2/101,

tel.06-48318230

of 5720108

i2'/ajaar getrouwd!

Hartelijk gefeliciteerd.

Kusjes en knuffels

p.st €5,o o -€10,00.

iHangmat,€io,oo.

loek'SildeStrandjutter'

met ca. 30 Anton Piek

tekeningen,€3,50.

Tel. 5713509

ef?i-sl. dep

Jezus geneest!

Ga voor genezings-

dienst op 25 april

naarde Shelter,

Eksterlaan 1 te

div. babyart.w.o.

pingbedjes, auto-

stoeltjes, traphekjes,

speelgoed, met

schoonheidsfoutjes.

korting tot 70% tevens

p jiysistion 2 spellen.

gereedschap,port.

s.dvd x

tv-dvd combi's

sapcentrifuce's,

met hoge korting.

va €35,-

zat. 14- tot i8u

MaxPlanckstraat48

Zandvoort Noord.

06-10745881.

Personeel gevraagd:

ontbijtserveerster -

7.45 tot c.

Parttime

50 plus pagina *,<,,*,

^ j
Cultuur snuiven met Zandvoortse senioren

)

Bewoners van Huize A.G. de Bodaan en de

van het Huis in het Kostverloren, kregen onlangs een cultureel

dagje uit aangeboden. Met de Museum-plus-bus, gesponsord

door de Bankgiroloterij, bezochten ze het Joods Historisch Mu-

seum en het Rijksmuseum.

Met rollators en rolstoelen in

het laadruim, vertrok de bus

richtingAmsterdam. Een inte-

ressante rondleiding door het

Joods Historisch Museum, ge-

vestigd in een oude synagoge,

toonde de geschiedenis van

400jaar joden in Nederland.

De eerste joodse mensen
kwamen vanuit Oost Europa

die zich hier niet bij een gilde

(= beroepsvereniging] mochten

aansluiten en zodoende gei

o
-" ;ak<ei

>e-e-z< -id

jchten uitoefe-

nen. Ook een winkel mochten

ze niet voeren, zodat de handel

op straat de enige ma nier was

om geld te verdienen. Joden

integreerden later volledig in

bleven zich met de verkoop

van goederen bezighouden.

Zo is de Hollandse Eenheids

Maatschappij Amsterdam,
de HEMA van oorsprong een

joods bedrijf waar je alles

voor een kwartje kon kopen.

Indrukwekkend waren de oude

Tora-rollen, waarin de leer

staat die Jahweh door mid-

del van Mozes aan de joodse

voorouders heeft gegeven. In

het museum wordt ook veel

aandacht geschonken aan de

Tweede Wereldoorlog waarin

joden, er 102.000 de cc log

niet overleefd hebben.

Koosjer eten

De lunch, die ook in het mu-
seum gebruikt werd, was
uiteraard koosjer. Koosjer be-

tekent letterlijk: geoorloofd/

toegestaan. "Vlees van dieren

die herkauwen en gespleten

hoeven hebben, is toegestaan

mits op de juiste manier ge-

slacht. Gevogelte is ook koos-

jer", aldus de uitleg op de me-

nukaart. De inwendige mens
werd goed verzorgd.

Oude meesters

Na de lunch toog het gezel-

schap naar het Rijksmuseum

om daar het werk van de oude

meesters te bekijken. Een van

de dames herkende ze al van

verre."Kijk,daarhangtTitus,de

zoon van Rembrandt. En dat is

het Joodse Bruidje!"Ze bewon-

derde het v rol j ks h.,i;ge: 11 en

het Sint Nicolaasfeest van Jan

Steen en het hele gezelschap

stond oog in oog met de

Cloveniers van de Nachtwacht.

ledei iheie

een uurtje Rijksr

Zimtn,e.r fret?

Zoals zovele Zandvoortie ge-

zinnen hadden ook wij vanaf

april tot september badgas-

ten in huis. Als dependance

van een pension verhuurden

wij onze slaapkamers.

leder jaar, op een kwade
dag in maart, zag ik tante

Zeepaardje van het ge-

lijknamige pension in de

Marisstraat aankomen. De

rest van hetjaar vond ik haar

erg lief, alleen niet op die ene

dag. Met mijn moeder be- Eigenlijk

spivk ze ziike'iike dinqcn zoolt

linnenwisset en gebruik van

onze koelkast. Ontbijten de-

den de gasten in het pension

orr* de hoek Sii ons brachten ze

de nacht door. Dat betekende

dus dat wij elkjaar onze slaap-

kamers uit moesten. Hoewel

de uitdrukking toen nog niet

bestond, 'baalde ik daarvan

als een stekker'. Om te slapen

verhuisden wij naar de zolder.

Alie posters gingen van de

muur, nachtkastjes werden

:eeqc
:
e^aald, de bedden wer-

den met keurige witte lakens

opgemaakt, kortom de badgas-

ten konden komen.

met de hele familie onder

dat schuine dak En ach, die

gasten waren best aardig,

de meesten althans. Ik herin-

over mijn moeder een lelijke

uitdrukking gebruikte als ze

haar ongerief tegen mijn va-

der uitte. "Die rotm... " ik kan

me het hele woord niet meer

herinneren, maar het kwam
neer op 'vuile heks'. Wat? Lelijk

doen tegen mijn mama? Ik

ging dat wei even regelen. Net

op het moment dat de Duitse

dame nietsvermoedend haar

sleutel in onze voordeur stak,

ontdekte mijn moeder mij ge-

wapend met stok op de trap

en trok me de huiskamer in.

mijn lust en mijn leven

Maak gebruik van de

telefoondienst!

"Goedemorgen, u spreekt met Pluspunt, met Gerrie". Elke

morgen van 9.00 tot 12.30 uur kunt u de telefoondienst va

Pluspunt bellen. Een aantal vriendelijke vrijwilligers zit kla;

om u te helpen met ;

elke vrijdagochtend di

Nadat

satie bij de ultg.

Rutte heeft

ontvangen. Ze is nu hoofd

van de telefoondienst. "Een

heerlijke organisatie om
voor te werken. Erg flexibel

ligers. Dit werk geeft veel

meer voldoening dan mijn

vroegere betaalde baan",

vertelt ze enthousiast. Dan

gaat de telefoon. Een dame
vraagt of er vervoer geregeld

kan worden als ze volgende

week naar de dokter moet.

Gerrie belooft haar best te

doen en zal haar terugbel-

len. Meteen raadpleegt ze

haar map met vrijwilligers.

Ze zoekt iemand op die

voor die dag beschikbaar is,

maakt een afspraak en belt

de aanvraagster terug

Veel vragen om hulp

"De klanten bellen natuur-

lijk voor de belbus, mini-

maal een dag van tevoren.

Dokters- en fyslothera-

piebezoeken krijgen altijd

voorrang. Is de belbus vol,

belastingaangiftes verzorgd

en 40 kwijtscheldingen van

aangevraagd", vertelt Gerrie,

"je ziet dat het aantal 'ver-

voertjes', aanvraag voor een

vrijwilliger met auto, terug-

loopt ten opzichte van vorig

jaar. Dat komt waarschijnlijk

omdat men
bruik maken

Daarentegen

vragen voor

getje met ee

bood se hapje

zonder d

veel geh.

sen vaker

/andeOV-taxi.

stijgen de aan-

n rolstoel. Ook

s doen met of

re v

Misschien ook
iets voor u

Pluspunt werkt met 185 vrij-

willigers. Dat lijken er veel,

maar mensen die slechts

r uurtjes per w
, zijn ook ene

. Lijkt het u i

josn gelen

vrijwilliger met e

Mensen moeten wel bellen

zodra ze een afspraak met

dokter, OMC, ziekenhuis en

dergelijke gemaakt hebben

en niet wachten tot het laat-

ste moment. Klusjes in huis,

tuin of helpen met verhui-

zen, oefenen met een mo-

biele telefoon, helpen met

de eigen administratie of

invullen van de belastingen.

We hebben dit jaar al 160

een pa

kunnei

welkor

leukorr

te betekenen maarwiit u

geen vaste verplichtingen?

Incidentele klusjes zijn er

meer dan genoeg. "Gewoon

eens proberen. Ze zijn zo blij

met je", zegt Gerrie. Alweer

gaat de telefoon. Een rr

vrouw zegt haar eten v

Tafeltje Dekje af. Ze lust

graag pannenkoeken, n

die staan pasvoor volge

week op het menu. "Vergeet

je het niet door te gever

lieverd?", vraagt de dam.

aan Gerrie en ze schiet il
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^^^^^^^B info@zandvoort.nl - www zandvoort. -|

Gemeentelijke publicatie week 16 -2008 de bestemmingsplannen: De agenda kan na het verse -
ij n en van eeze krant nog

- Stationsomgeving vastgesteld 27 januari 1998 en gewi|z gd z in. De meest recente agenda vindt u op de

Vergadering College goedgekeurd 8 september 1998 vvebs ze. 1- deze comm ssie kunnen burgers het woord

De besluitenlijst va 11 de ':o 1
1 e gev= 1

; ."---j e r 1 n g va n 8 april - Boulevard Zuid vastgesteld 12 oktober 1999 en goed- voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

en de verdee n week "5 doo' he~ college ge-omen gekeurd op 18 april 2000. vooraf is niet nodig.

besluiten zij- 5 april va streste Ie. De bes ki ten h st is

in te zien b ij de Centrale Bal e en op de website. Burgemeester en wethoudersvan de gemeente Zand- Commissie Planning en Control

voort maken bekend, dat overeenkomstig het bepaalde De Lomm ss e :'lanning en Co-trol veigaoe':: os 03

Goedkeuring bestemmingsplan Oud Noord in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orden ing en april vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan

Burgemeester e" wethouders "aken ter vo doening afdeling 34van de Algemene wet bestuursrecht met om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad-

aan het bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat ingangvan 18 april20o8 gedurende zes wekentervisie huisplein. Op de agenda staat:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit liggen het voorstel met de notitie en de betreffende -Opening

van 3 asnl zoe3 ve zonden 3 april 2008, hebben ^ e :.". = 111
"

i 'gipiaii 1

'

e

1
' D; bezerende ,;u-.-.e i gge r -Vastszell ng agenda

goedgekeurd hez bes uit van de gemeenteraad d.d. gedu'ense de 0:: e 11 'gstij-ien "e- nzage br o e ;e'"'tia;e - Besluitenlijst vergadering van 19 maart 2008 en

n december 2007 toz vaststell ng van het bestem- balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en in de toezeggingen

mingsplan Oud Noord. openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. -Vaste agendapunten

-Alleen indien aan de orde of vooraf verzocht:

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Gedurende de term 111 van de zei vis e legging kan een a Aanbieding jaarverslag 2007 Rekenkamer Zand-

Hollanc met tiibehoiende stukken ligt met ingang ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen voort

van 18 april 2008 gedurende zes weken ter inzage bij kenbaar maken. Sclv fteh k dienen zienswijzen ken- b Accountant

.ie zeir'al; balie gedoienoe de ope 1
" gsz ioen 1- '"e; baar gemaakt te wo den bi; de gemeenteraad (Postbus c Informatie college/burgemeester.

r.aadliu s aan de 3vval..esiiaa; 2 ze Zandvoe'i z. 2040 AA Zansvoorz: Vee' mondel nge reacties kan - Nota bijzondere bijstand en minimabeleid

een telefonische afspraak worden gemaakt met de - Rondvraag

Gedurende de termijn van se te-' nzage eggi" g kan heer JA. Sandbergen of mevrouw E. Fennema van de -Sluiting

tegen het besluit tot goedkeur ng beroep worden afdeling Ruimtelijke Cnzwikkeh'g telefonisch bereik-

1 "geste d bi de .A-'de mg bestuu'S'er.htspraak van se baaronder het algemene nummer: 023 -5740100.. De a ge nd a kan na -ezveisc- ijnen van eze krant nog

Raad van State. Postbus 20079, 2500 EA DEN HAAG. gewijz gd : 11 De mee:". iece';e age-da v nd: op se

Bijeenkomst Gemeenteraad website. In deze commissie kunnen burgers het woord

Beroep kan w-o 'den 'geste d door Lel :- righe L'Oe " ::en. Cp 24 aoril komt de gemeenteraad van Zandvoort voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

die tijdig op grond van artikel 27 eerste of tweede id bijeen. Deze bijeenkomst gaai cve' één onderwerp: vooraf is niet nodig

van deWetop de Ruimtelijke Ordening (WRO) beden- het Middenboulevar; pre;eot Het coNege van Bur-

kingen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gemeester en Wethouders zal de raad informeren Inspraak voorontwerpbestemmingsplan

hebben inges lend. a 5 mede door belanghebbenden, over de stand van zaken ['e bijeenkomst segrt Recreatiepark

aan wie
1 ede ke 1 vv ij s niez ^a- woisen veiweien geen om 20.00 uur in de raadzaal. De entree vindt u aan Burgemeester en wethouders maken bekend, dat

bedenkinge- eveieer kemstig aitike'27 ee'sts of twee- het Raadhuisplein. De deuren gaan Qimg.30 uur ove'senke- sz g l_ e; b;::.aa : ::e 11' ar: ke' 17.0 Gemeen-

de lid van de WRO naarvoren te hebben gebracht. open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog tewet en de Inspiaakve'oidening 2006 voor een ieder

wijzigen U vindt de -eest rees ir. e agenda op de ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit website. Van de definitieve agenda zijn t idens ds "Recreatiepark"

van Gedeputeerde Staven zot goed keu ruig ui werk ing vergadering ook exemplaar beschikbaar De agenda

met ingang van de dag na die waarop de beroepster- ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Op dit moment Is het Center Parcs terrein verspreid

mijn afloopt. Balie en is tevens tegen betaling algemeen beschik- over twee verschillende bestemmingsplannen. Het

baar. De bijeenkomst wordt hoogstwaarschijnlijk nieuwe bestemmingsplan zorgt er voor dat Cen-

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te ste [en kun- tussen 20.00 uuren 22.00 uur live uitgezondendoor ter racs (me: u tzo-dering van :;e hotel- spoi t- en

nen naast het indienen van het beroepschrift tevens ZFM [kabel FM 104.5, ether FM 106.9). recreatie bebouwing aan de Boulevard Barnaart) in

een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de z in ge nee ie een Leste-' " ngsp a 'gt Het rue ,we

vcoiziizei va' de "-f: el ng "eonts sraa >. war- 1 dooi hei Commissie Raadszaken l.'esl.eni'Vi 11 gs: au gee"'t se .:ur. e
:

. e -: : ot e - - i" .
-

besluit niet in we -k i 11 g z ee ;z. voord ai 0; dat verzoek is De Commissie Raadsza ken vergadert op 22 aprilvanaf atie weer. Het Europees-, rijks-, provinciale en het

beslist. Zowel voor het i -dienen van een beroepschrift gemeentelijke beleid zijn in het bestemmingsplan

als voor een voorlopige voorziening is griffierecht open. De entree vindt u aan bet Raadhuisplein. Op de opgenomen.

verschuldigd. agenda staat:

-Opening Plangebied

Verzoek vrijstelling herzieningsplicht -Vaststellen agenda Het plangebied betreft

bestemmingsplannen conform artikel 33 Wet - Besluitenlijst 18 maart en toezeggingen - het gehele Center Parcs terrein:

op de Ruimtelijke Ordening -Vast agendapunt Hez college s verzocht informatie -locatievan garage Strijderaan de Burgemeestervan

Burgemeester e- wetheudes van landvoor. :i n te geven over: Strand zaken en Be 'den Ke e som straat Alphenstraat 102:

voornemens de gemeenteraad voor te stellen bij hei - ?ie;.:atie."-"'sp'a ^e • E'V, 'V' 2008-2012 - gedeeltelijke Burgemeester van Alphenstraat en

college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - ,V' lieubeleidspla'- : 00 3 -2012 gemeente Zandvoort gedeeltelijke Van Lennepweg.

vi i|:"iel ing j-r, te vi.-.gen v.v- de 10 jaarlijkse -e'zie- -Rondvraag Ook hei gemeente
1

< te "e ntje zegenovei de cluster-

ningsplicht van de bestemmingsplannen met een -Besloten deel school aan de J.P.Thijsseweg (bekend als vm Woelwa-

nog actueel planologisc • kade' Ce vi ijstelling betreft -Sluiting tersterrein) behoort tot het plangebied.

^f3 Gemeente Zandvoort
V'eivolo genas-e -te ike pi.ibi cate weel

Conserverend plat; :::e: aiizo'Hierii-.q van fwee ontwik-

Gekozen is vooreen conserverend bestemmingsplan.

Dit houdt in. dat de feitelijke situatie van het Center

Parcs terrein als zodanig zal worden bestemd. Naast

e.eze :e ze ie : ::.. ai:e -. e 'den in hez oesze -
11 i

' g- pla

zwee 11 e;,we :< zw kke in ge- '00 ai e St -"1 de 1

. o.: aze

Woelwatersterrein) onder voorwaarden mogelijk ge-

in aa vt. Voor leoat e ïzi id er is een wijzig <g: bevoegd-

heid ten behoeve van twee woontorens opgenomen.

Voor 'ocatie Woe wazersterrei- is een binnenplanse

ontheffing ten behoeve van maximaal zes nieuwe

,V::i:j'!)q;bcvocqdi\c:ii 'ecüZ'e Strijder

Voor deze locatie is een wijzigings bevoegd heid ten

behoeve van gestapelde woningen in de vorm van

bruikvan de benzmeverkooppunt en garagebedrijf

op die locatie zal worden beëindigd. Een wijzigings-

bevoegd heid houdt in, dat de vigerende bestemming

wordt gehand 1" -!-"^ --mr rii"
1
" d? gemeente de mo-

gelijkheid hee't . *•.! ,-. |,- ;•
j| /an de bestemming

onder vooraf tf -trllcn randvoorwaarden over kan

gaan.Dewijzii;ifiii,sl.fvOfi;dh,i,l fnag slechts worden

toegepast ind pn i.r .-:.: aldp .zedenbouwkundige

rand voorwaart -n wordt vold-nn (die in het bestem-

mingsplan zijn opgenomen), onder andere dat de

torens maximaal 24 respectievelijk 30 meter mogen

bedragen. Belanghebbenden kunnen in een later sta-

11
" ge.! mi e nee ::e

,-.' z gingsp'oced'.iie w;er z em-

Zienswijzen indienen?

Het voorontwerpsestemmi'gsplan "Recreatie pa 'k"

ken in het Gemeenieiin s iuiga"g Swaluëstraat 2) bij

de centale balie tijdens de openingstijden ter inzage.

Tevens ligt het vooro'twerpseszenimingsplan bij

;e .::. eoba^e : b- :.:: e e'-, ,-an :;e '
:

i i:se;.ieweg ;.: I.e

inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging

kunnen ingezetenen in de gemeente Zandvoort en

E. Fennema (juridisch) of mevrouw S. Koenes (ste-

denbouwkundig) beide telefonisch bereikbaar onder

nummer 023 - 5740100) als schriftelijk zienswijzen

naar voren brengen. Sohnfieli ke reacties dienen te

worden gezonden aan: Het college van burgemeester

en wethouders van Zandvoort Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort.

Inloopmiddog

Tijdens de inspraakperiode zal op 24 april 2008 van

17 00 .. ..
' tot 18 -,c uur een nloosm ddag word e

-

gehouden, waarbij u vragen kunt stellen en u des-

uitgangspunten van het voorontwerpbestemmings-

plan. Wij houden seze inloopavond h de hal van het

gemeentehuis aan de Swaluéstraat 2 in Zandvoort.

Wethouder Bierman en ambtenaren zullen hierbij

deze worst u van harte uitgenodigd.

Verordening dien tenparticipatie

te raad van Zandvoort de Verorden ing cliënten partici-

patie Wet sociale werkvoorziening 2008 vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op 01 april 2008

en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

en sta.at 0: de web;, te De vero'-ïen ng bet e"l: e! ie
" -

tenparticipatie voor Zandvoortse ingezetenen aan

wie door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

een indicatie voo' de Wet sociale werkvoorzien ng is

afgegeven. De ondernemingsraad van Paswerk, het

regionale SW bedrijf zal de functie van cliëntenraad

Plan van aanpak voorschoolse educatie 200J-2010

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 8 april 2008 het

'

-lar va" aanpak voorsc-00 se ed ..e at e 2007-2010"

is vastgesteld. In het Plan van aanpak is beschreven

hoe de voorschoolse ed ucatie op de deelnemende

peuterspeelzalen in de komende periode wordt uit-

2007-2010" treedt in werking op 18 april 2008 en ligt

vanaf 18 april 2008 toten met 30 mei 2008 kosteloos

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en

Commissie Weistand en Monumenten

Op 24 april vergadeit de Commissie Welstand en Mo-

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen sanitair- en ver-

blijfs ruimte, ingekomen 07 as ril 2008, 2008-058 Rv.

- P' nsesseweg 20. ijseli k slaatsen noodlo <alen 11-

gekomen 07 april 2008, 2008-059RV.

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken,

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of souwvero'dening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze ken baar word e- gemaakt Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd Deze publicatie betekent ook met dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrijste Hing worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Aangevraagde sloopvergur

Zandvoort:

- Keesom straat 5, sloop bouw erk, ingekomen 08 april

Vrijstelling artikel IJ WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet

op de üi unze lij 1 Oisenuigv 1 ste ng te vei Ie 'en voor

het plaatsen van een berging op het perceel Duin-

2008-022LV). Voormelde bouwaanvraag ligt met in-

gang va n i3 ap' i 1 o : i ge;: o e "ds t weken ter inzage

bij de Centrale Balie -/^n liet gemeentehuis tijdens de

openi-gszijden Ged ure -de de term in va- de terinza-

ge gg:ng kan ee • ;edei sehrifze uk haar/zijn z enswijze

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college

van B..rgemeeste' en VVezhe..neis -ostsus 2. 2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van

uw si ie-'zienswi ze"te vermelden

Kapvergunningen aangevraagd

komen op 7 maart 2008, ivm overlast en bouw, wel

herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

inzien ziidens open ngszijden Be ;;-~ghebaeniien kun-

nen bi-nen een te—i 11 van zes weken na publizat e

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het

college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- -ogewegiri-Zinde'sz aat 5 sioop opszallen. , s 1 zon-

den 29 januari 2008. 2005-1935

- Hogeweg 30-32-34. bouw appartementencomplex,

vei zonde ' c~ aju . 2 o- e: 8. 2 - c 8 -044 Rv'2 e -'as e

- Keesomstraat, tijd e lijk (tot 1-2 -2009) inrichten bouw-

plaats tbv onderhoud flats, verzonden 08 april 2008,

- Flemingstraat/Fahrenheitstraat ga, tijdelijk plaatsen

keten park. ve.zo'den ie: ap-i zooi. 2 007-20" Rv

- '.' ax E.vvest:;--.":!: ;."
:. ::.}.::- oeigiog. -isonne- r

2008, 2007-243LV.

Verleende splitsingsvergunning

Hogeweg 30-32-34, splitsing van w
appartementsrechten, verzonden c

2007-27 ïSp.
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Bezwoafjchf//ïefj Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 oi 00, e algemene begraafplaats en die ren begraaf pi ats

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen oo

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be- 8.30-16.00 uur. -18.00 uur.

langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be- Meldingof klacht? Collegelid spreken?

zwaarschrift ii!" ieiisr. Ce datum van be.en:: mak ng is Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op Een afspraak maken met een collegelid doet u via

de verzend datum van ds vei'gir'Tiuig Indien het geen de web; ;ts het dij ia e "oini..
1 ei 1" :- :tu_. r sen bist' het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

vergunning betreft s dk de publi::at edatum. U richt naar de klachtencoordinator. .va :-.\
::. e 1 , het i:oleJs:d ./ik -:.::. -eken Het kr-n i:!i dat

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college Openingstijden Centrale Balie

van Burgsniirssver sn VVstlio ..der-:. Postbus 2, 2040 Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur Vragen over een bouwplan?

AA ZandvoorL He": b^ivvaa' ;:iï ;::£.[ ' bes- ir.; e! nist de Donderdag: 08.30 -20.00 uur Voorvragen over concrete of gewenste bouwplan nen

werking var. liet bs sluit ,vaa 'tegen het is gericht. In Vrijdag: 08.30-12.30 uur is de werkeenheid V'ei^u- n -gve'lenngop werkdagen

geval van spas; <u-t u een -erzoek om sen voorlopige Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar telefonisch be'eikbaai h.if ;.sn 09 00 en 10.00 uu

-ooizisn rig :iilüs"S" b
\
ds v;:::-: ie- roemee liter van vooreen beperkt aantal zaken te recht paspoorten en

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus rijbewijzen e.d. Op zoek naar werk?

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar- www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinde of

schrift. aanbieden van banen mi Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Een op de rand van het toegestane spelend, en er vaak (on-

bestraft) ook overheen gaand B5M heeft het zondagelftal

van SV Zandvoort danig parten gespeeld. De wedstrijd, die

ontsierd werd door 12 gele en 1 directe rode kaart, en die van

wezenlijk belang was voor beide ploegen om het degradatie-

spook te ontlopen, eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel,

na een 0-0 ruststand.

Het moet voor trainer Berry

Buytenhek een verschrikkelijke

middag geweest zijn. De oe-

fenmeester.die aan zijr laatste

seizoen bezig is, schreeuwde

bij kans zijn longen uit zijn lijf

om zijn spelers niet op de pro-

vocaties van de tegenstanders

in te laten gaan en om te pro-

beren de arbiter op de rails te

krijgen. Het was beide tegen

dovemansoren geschreeuwd.

Al in het eerste kwartier liep

Zandvoort tegen 3 gele kaarten

op. Eendaarvanwasterecht.de

beide anderen waren 'normale'

overtredingen die door de 'man

in het rood'te zwaarwerden be-

oordeeld. Mede daardoor moest

Zandvoort een pasje terug doen

maar dat leverde niet al teveel

onoverkomelijke bezwaren op

voor de verdediging. Gezien de

hardheid van de wedstrijd zou

het een wonder zijn als ei gee-

blessures zouden ontstaan.

Het eerste slachtoffer aan

Zandvoortse zijde was Patrick

v.d. Oord, die al in de 27e minuut

in verband met een enkelbles-

sure gewisseld moest worden.

De jonge Joey Phillipsen ver-

ving de verdediger. Aanvoerder

Michel van Marm moest, in de

tweede helft, eveneens gebles-

seerd afhaken.

Twee maten
In die tweede helft werd steeds

duidelijker dat de leidsman

met twee maten maten er een

potje van maakte. Uiteindelijk

maakte hij het zo bont dat

zelfs de supporters van de

minst benadeelde ploeg,

die van BSM, bij iedere foute

beslissing hem uitlachten.

Zandvoort, op

dat moment terecht, op voor-

sprong gekomen. Verdediger

Stem Stobbelaar mocht met
de bal aan de voet opkomen
en kon meteen prach:ige -ass

de snelle Billy Visser bereiken.

van de Bennebroekse doelman

en schoot beheerst de bal in

het doel. Een kleine twee mi-

nuten na de aftrap deed zich

weer een grote kans voor. De

aalgladde Faisel Rikkers lietde

laatste man zijn hielen zien en

dreigde alleen op de keper af

te gaan. Dat werd de wat ge-

frustreerde verdediger te gor-

tig en rücktsichlos haalde hij

de frêle Zandvoortse aanval-

lervan achteren onderuit. BSM
moest verder met no man.

10 tegen 10

De situatie werd weer ge-

lijkgetrokken toen een paar

minuten later BSM naar het

Zandvoortse doel trok. Ook
nu weer speelde de arbiter

een negatieve hoofdrol door

een speler, die zich overdui-

delijk binnen het strafschop-

gebied bewust liet vallen, te

belonen voor zijn toneelspel:

hij legde de ba! op de penal-

tystip' Gevolg: Martijn Paap

kon met zijn tweede gele

kaart vertrekken en BSM wist

het scheidsrechterlijke ca-

deautje te verzilveren, 1-1. Het

resterende half uur werd al

i-dioppê'-G en ;::ke d-i'd xg.s-

werkt, gescoord werd er niet

meer mede omdat Zandvoort,

bij twee gelegenheden, geen

overduidelijke penalty kreeg

toegewezen door de 'man in

het 100 c-'

Komende zondag gaat SV

Zandvoort naarVijfhuizen om
mede degradatiekandidaat

DSOV het hoofd te bieden. De

Vijfhuizenaren wonnen totaal

onverwacht met 1-3 van DSK

Sport Kort

Basketbal

Dat sportbonden vaak bijzon-

dere inzichten hebben over

hoe een competitie moet ver-

lopen ondervindt het eerste

damesteam van The kions. De

basketbalbond heeft de com-

petitie versierd met play-offs.

In de meeste gevallen gaat

het om promotie en of de-

gradatie. In de play-offs va'" de

kio's cames gaat "et ec":er

om een hele kleine mogelijk-

TiotJe n de dei

i kuni vinst op ge-

lijke hoogte komei

plaatsgenoten. Een wedstrijd

om het 'echie'derhalvel

wenst en bovendien is inge-

geven door het feit dat ook

de bovenste vier ploegen in-

clusief de kampioen niet wil-

len promoveren Wedstrijden

om des keizersbaard derhalve.

De dames van coach Johan

Beerepoot speelden zater-

dagavond thuis tegen MSV
Zeemacht. In de eerste drie

partsvan dewedstrijd ging de

s:i c nas ge' | kor. ge:.. ge G-e

ruststand van 36-33. Tot aan

hetderde part bleef de marge

van drie punten in takt, maar

in het laatste part was kions

conditioneel o e beste en wist

de voorsprong op te schroe-

ven naar 15 punten, wat een

69-54 overwinning oplever-

de. Over de play-offs die niet

meetellen voor de stand was

coach Johan Beerepoot overi-

gens ook duidelijk: "Play-offs

zijn leuk, maar als je er niets

mee kunt winnen dan gaat

het nergens over. Dat ga ik

binnenkort aankaarten bij de

bond."

Softbal

Het damessoftbalteam van

ZSC is het nieuwe seizoen be-

gonnen met een thuisneder-

laagtegen Olympia/TVBB 3 uit

Haarlem. De dames konden

metwerpstersSylvia Koper in

deieslagbeurt de Haarlemse

aanval van scoren afhouden.

In de 2e inning moesten zij

echter de eerste run toe-

staan. In de 3e inning drukte

Olympia door en liep uit naar

0-4 omdat de Zandvoortse

slagploeg geen vat kon krij-

gen op de Haarlemse werp-

ster die, gesteund door een

sterk infield, in de eerste in-

ning slechts 9 ZSC-speelsters

in het slagperk toestond. In de

4e inning liep Olympia dank-

zij drie honkslagen en twee

Zandvoortse veldfouten uit

naar 0-6. Voordat ZSC iets

terug kon doen liep Olympia

in de 5e en laatste slagbeurt

uit naar 0-9. Honkslagen van

Sylvia Koper, Sonja Koper en

Sandra Castien leverden ZSC

in de slotbeurt nog drie runs

op, eindstand 3-9.

Handbal

c.e ïpaarndammers terug op

ï-i. Vanaf dat moment was het

alleen maar Zandvoort wat de

klok sloeg. De Stal '81 had niets

in te brengen bij hun gasten.

Met een eindstand van 1-10

kon ZSC'04 zich gaan opma-

ken vooreen feestje. De laatste

wedst'1 d van het seizoen is op

25 april tegen ZOG 2 waar de

laatste keer van werd verloren.

Het eerste dameshandbal-
team van de ZSC heeft de

hervatting van de veldcom-

petitie niet met een overwin-

ning kunnen vieren. Het thuis-

duel tegen het Amsterdamse

CTO'70 eindigde in een 15-15

gelijkspel. Het begin van de

wedstrijd was voor ZSC dat

de score opende en gedu-

rende de hele eerste helft

een voorsprong had, die ech-

ter kort voor de pauze moest

worden prijsgegeven. Na rust

eenzelfde beeld met opnieuw

een Zandvoortse voorsprong

die vijf minuten voor het eind-

signaal was gegroeid tot 14-11.

Een zege bleek in het verschiet,

maar CTO dacht daar anders

over en ook de twijfelachtige

rol van de schei; 51 echne moet

-ordei Het v

uiteindelijk 15-15 wat mede
te danken was aan keepster

Diana van Achten.

Futsal

In het slot van de futsalcom-

petitie zijn uitersten eerder

regel dan uitzondering. Het

uitduel van ZSC'04 tegen ZOG
1 eindigde in een tranendal.

Nu mochten de tranen van

mooie winst op De Stal '81 2.

Het begin was overdonderend.

De Spaar ndamse doelman kon

alleen het suizen van de ba •eg

horen toen zijn Zandvoortse

collega Sander van der Wal de

score opende. Daarna kwamen

Strandbridge

Zo.tl- eerder aangekondigd or-

ganiseert de Stichting Zand-

voortse Bridge Activiteiten

wee' een aarl j<se st'anci-

drive en wel op zaterdag 21

juni 2008. De kosten bedra-

gen € 49 per paar en dat

is inclusief lunch. Men kan

zich bij voorkeur aanmelden

via www.strandbridge.nl of

het bedrag overmaken op

postgiro 7304481 t.n.v. SZBA,

Zandvoort. Doet dit snel,

want er is slechts plaats voor

Autosport

Het belangrijkste nieuws is

dat Koster door trouwe spon-

soring van Sartorius uit kan

komen in de Seat Supercopa.

Deze merkenklasse zit in

het bijprogramma van de

DTM. Het betekent voor de

Zandvoortse rijder dat hij nu

ook een aantal circuits buiten

Duitsland te zien zal krijgen.

Het was toch al een drukke

week voor de Zandvoortse

teambaas want naast de

deelname in deze klasse

heeft Koster, in de Suzuki

Swift, uitbreiding gekregen

in de persoon van Maaike

de Wit. Daarnaast werd de

sponsorovereenkomst met
Copernicus voortgezet en

werd de deelname van de

Zanavoorter aan de 24 uur

van de Nürburgring beves-

tigd.
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Basketbal

Lions naar 18e overwinning

De Zandvoortse basketbalheren hebben in Heemskerk, tegen

het in de onderste regionen staande ABC Axion, laten zien dat

ze zonder inbreng van lange spelers in deze klasse niet echt

kwetsbaar zijn. Door uiteenlopende redenen waren Ron v.d.

Meij en Chris Kemp afwezig. Toch liet Lions de iSe overwin-

ning van het seizoen aantekenen.

Het begon redelijk goed en

gaande weg het eerste kwart

werd duidelijk dat het lengte-

gebrek onder de baskets niet

echt van doorslaggevende aard

zou zijn. Dankzij de felheid van

Evert Bol en de snelheid van

Robert ten Pierik. konden onze

plaatsgenoten bij aanvang van

het tweede kwart op een voor-

sprong komen. Met name het

3-puntsschot van de gastheren

was een belangr \>, wapen dat

e'VOC' zc-'gdeda: z
|

l"
]
konce 1

"

blijven (14-19). Het tweede be-

drijf kenmerkte zich door een

paar hoogstandjes van Ten

Pierik die in dit kwart de helft

van de Zandvoortse productie

op zich nam (10 punten). Dat

nam niet weg dat ook in dit

kwart Axion een behoorlijk

aantal punten vergaarde; rust-

stand: 31-39.

In het derde gedeelte werd

door Lions de verdedig ïg w;t

aangescherpt. Vooral Jeroen

Gaus en Milan v.d. Storm wis-

ten met hun beperkte lengte

toch veel rebounds te pakken.

Aanvallend ging het gewoon
door, goede inside acties van

Sander Verboom zorgden voor

directe scores. Ook strooide hij

met assists waardoor zijn me-

despelers vrij de bal door de

basket konden laten glijden.

Het waren mede V.d. Storm

en O ai

worpen ervoor zorgde^ dat bi

aanvang van het laatste kwart

er een gat van 16 punten was

(41-57). Dat vierde kwart ken-

merkte zich door steeds hoger

oplopende irritaties aan kions-

zijde door de onkunde van de

beide arbiters. Door deze irrita-

ties en omdat er vier spelers van

Lions eerder die dag al een wed-

strijd hadden gespeeld, konden

de Heemskerkers terugkomen

tot uiteindei k 9 pun:er:, 59-6S

Verder liet een moegestreden

Lions het niet komen.

Topscores Lions: Robert ten

Pierik: 23 punten, Evert Bol: 16,

Milan v.d. Storm: 11. Zaterdag

19 april speelt het Lions heren-

team de laatste wedstrijd, th.. is

in de Korverhal. Deze wedstrijd

begint om 19.00 uur en na af-

loop worden ze gehuldigd voor

het behalenvan het kampioen-

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische vo'<gc'(ie) IJzerhandel Zantvoort

iV'otoi rijschool Goede

Netexpo Internet BV

BeachClubTien Rvan Kleeff

Bertram& Brood

Café Oomstee

"f & Henk BI

Parfumerie Moerenburg

Printing People

CenseenvanLin SelektMail Nederland

Circus Zandvoor SheSatehcafé

ClubNautique

Danzee

Stichting Classic Concerts

Take Five

De Nieuwe Puur Van Aacken Glaszetters bed rijf

De Vier geboden

Dorsman Assura tien

Vanhier

Van Scha ik Omaco Makelaars

FairyGolf ViVa! Zorggroep

Gemeenscha psh is Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Yanks Saloon

G reeven. Makela Willemse Elektrotechniek

Het Pakhuis ZandvoortOptiek



Hogeweg76/1
Aan de rand van hel centrum gelegen kleinschalig complex

fmet lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer

appartement ligt op de begane grond en beschikt over een

achtertuin ophet zuiden van ca. 70 m\ lichte L-vormige

woonkamer en 2 slaapkamers.

• Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Parkeerplaats en berging in de parkeergarage

Woonoppervlakte ca. 90
l

Vraagprijs^ 399.000,-
&>

Tolweg 35
Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoek-

woning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs

voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde

van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer

leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is

de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen

terrein en alle voorzieningen binnen handbereik

Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig

afwerkingsniveau

Woonoppervlakte ca. 165 m J ,pcrcr<'iopperviakte253m!

Vraagprijs € 595.000, - *!£ï£r

Kromboom sveld 32
Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde'Tark Duijnwijk". De

voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan

voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living

met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang

biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en

de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.

Zeergoedonderhouden

Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station

Woonoppervlakte ca. 180 m1

,
perceeloppervlakte 287 m1

Vraagprijs € 599.000,-
@>

In geliefde buurt (Zandvoort-zuid) gelegen goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde achtertuin op het zuiden,

oprit voor meerdere auto's, garage, 4 slaapkamers, lichte L-vormige woonkamer en een mooie woonkeuken. Deze woning biedt

vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, is rustig gelegen en nabij strand en duinen.

Begane grond: Zonnige L-vormige woonkamer met haard (gas) en schuifpui naar de besloten achtertuin met zonneterras van

sierbestrating. Heerlijke woonkeuken v.v. diverse apparatuur, wijnkeldertje, aansluiting voor de wasmachine/droger en toegang

tot defraai aangelegde achtertuin met garage.

1
f
verdieping: Ruime overloop en 2 inbouwkasten. 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon. Moderne badkamer.

2' verdieping: Overloop en groot Velu* dakraam en bergruimte onderde schuine kap. 2 Slaapkamers.

Garage: Deze garage is uitgerust met een vliering, keukenblok en stromend water.

Computer gestuurde besproeiingsinstallatie voor de achtertuin

Woonoppervlakte ca. 135 m1

, perceeloppervlakte 252 m'

Vraagprijs € 495.000, -

Leeuwerikenstraat 12/2

Verrassend ruimeen goed onderhouden 3 kamer hoek-

maisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige

woonkamer, woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers.

De woning heeft op de begane grond een heerlijke beschutte

voortuin en is op steenworp afstand van de zuidduinen en het

strand gelegen.

Geheel v.v. dubbele beglazing

Rustigewoonomgeving

Eventueel grote garage te koop voor ( 40.000,-

Voldoende parkeergelegenheid zondervergunningen

Woonoppervlakte ca. KW

Vraagprijs € 239.000, -
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Nog geen sanitaire voorzieningen voor strandhuisjes

KV Strandgenoegen, de k,

peervereniging die ten

den van Riche is gelegei

nog steeds de sanitaire

zieningen niet gebruiken. De

toilettengroepen, alsmede de

douches, mogen op last van

het gemeentebestuur nog niet

gebruikt worden, terwijl er al

wel overnacht mag worden.

De gemeente is bang dat de

installaties niet legionellabac-

tenevrij zijn en moet nog een

aantal kleppen installeren die

de beruchte bacterie buiten

de deur moeten houden. De

gemeente, als verhuurder, kan

en mag niet het risico lopen

g ft -i-g door de bacterie die

de gevreesde legionairsziekte >

veroorzaakt, komen te overlij-

den. Vooral mensen met ver-

minderde weerstand, hoofd-

:s:<e jk ouderen, zi r. vat Lisa r

voor besmetting.

Pesten?

De huurders echter vinden het

allemaal een beetje overdre-

metns
i. Een kampeerster die

am genoemd wen
.beticht de geme

zelfs van 'kampeerdertje

ten'. "Ik sta hier al meer
veertig jaar en de regels'

den steeds maller. Nu mt

onze huisjes ook niet n

op de oude vuilnisbelt aa

Zeeweg overwinteren on

or het mulle zand naar boven ploete

d.";:ir tegeiuvoo dig een zeld- op het terrein tussen de wa-

zaam bloemetje leeft. Behalve terzuiveringsinstallatie en het

dat de huisjes er staan, ge- bedrijventerrein van de Max
beurt daar 's winters niets. Die Plankstraat opslaan. Waar
dame van de provincie zag dat moeten we komend najaar

bloemetje en direct werd er dan naartoe? En dan nu dit

een verbod voor de volgende weer. Betutteling, dat is hef,

keer uitgevaardigd. We mogen zegt ze boos.

van de gemeente Zandvoort

onze huisjes ook al niet meer
vervolg op pagina 3

Re 1»train
é)BBot>D

. Allinson Walnoot €1.25

• 3 soorten gewone muffins € 3.25

• weekendtaartje:

slagroomtaart € 7.95

Met Koninginnedag zijn

wij van 4.00 tot 14.00 open

van onze welbekende

ORANJE T0MPOUCEN

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort J?

Deze maand bij veel

merk zonnebrillen

glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

De Mannetjes

Brochure honden

'Zullen al die

hondenuitlaatiervicet ook

weten waar ze wel

en niet mogen poepen?'

Auto Strijder

Zandvoort

Vernieuwde
wasstraat

30 april open
50% korting!

vanhier

i en 2 mei Casthuisplein

gesloten i.v.m.Kadobraderie.

Koninginnedag deel

van centrum afgesloten

voor verkeer.

U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

0



Familieberichten

\V:'iii"i^cn f'L'vcii wij u kennis va

plï'tiL-iingL- ovt-rlijdcn van mijn v

Cornelia Helena Theresia
van Honschoten-Kaasenbrood

-Nel-

verbonden a

Kan de erei

n de Ordc
icdaillc in brons
van Oranje Nassau

10 juni 1932 Haarle n f 22 april 2008

Ted var H onseboten

Delftlaan 457 hs

2025 LZ Haarlem

Nel is overgebracht naar Uitvaartcentrum

Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem. Er is

gelegenheid tot ot'sdu-id ncnu-n en condoleren

op vrijdag 25 april van 18.30 tot 19.15 uur.

pleehtigheid zal plaatsvinden op

maandag 28 april om 14. 15 uur in crematoria

WVsrervdd, Duin en Kri.udberg'crweg' LI -H

te Velsen (Driehüis).

.ridderen in c

die geen persoonlijk bericht hebber

zangen, worden verzocht deze kcni

zodanig tv beschouwen.

H i c- i"l 3 ij willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor uw aanwezigheid, de vele

lieve kaarten, de bloemen, de advc

deze moeilijke tijd van het overlijden van Piet.

Ook gaat onze dank uit naar

Pastor D. Duijves en het Agatha kerk koor.

Jannie, Henk, Ellen, Mark en Rebecca

XbeachAc lubTIEN
Keuken iedere

avond geopend

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

*"»""'
WA
~

WMER WATER W^TFS WATER

Do 24 02.25 16.36 14.34 18.56

Vr 25 02.55 07.10 15.15 19.26

Za 26 03.30 07.35 15.56 19.56

Zo 27 04.10 08.15 16.40 20.33

Ma 28 04.56 08.59 17.24 21.34

Dl 29 05.50 10.37 18.35 23.15

Wo 30 06.55 12.16 20.00

Do 1 00 35 OS. 25 13.16 21.15

NelHxpo Internet is een gespecialiseerde regionale

intern et ptovider met sterke roots in Zandvoort. Vele

Zaridvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

•Gratis professionele installatie ^i NptfiXÜO
•Gratis modem

Hiilptlnak ;':i icici' '.Vi'iCiü'ii (tTFlTfcT1^^
•Zakelijk en particulier ^—

D

Bel & Bestel 023 - 531 88 V)
m^fgf^j^jjS

Colofon «zandvoortse

hijnt iedere donderdag en wordt gratis

aan-huls bezorgd in heel Zandvoort en Ber

H DRE veg39-1 Joop van Nes
jE Zandvoort

Tel&
Em ai

3x025-5732752
redactie®

EmalLjoop®

Vormgeving:

Open igstijden kantoor: IR Design Zandvooi

Maan dag en dinsdag www.irdeslgnzand

Overi e dagen op afspraak Druk:

Boesenkool Kranten

Adve Castrlcummerwerl

Letry

Brand

Tel. o

Kinderdijk

-43429783

1901 RW
Castrtcum

Emai lettyffl Verspreiding:

ZVO Verspreiden

»"*
entles@

06-11591478

Bladi

G s nk Uitgever:

-460 460 26 Zandvoort Press B.V

www.zandvoorisecourant.nl

Vesteda trekt zich terug

Boze tongen melden dat investeringsmaatschappij

en projectontwikkelaar Vesteda zich heeft terug-

getrokken als partner van de gemeente Zandvoort

in het project Middenboulevard. Waarschijnlijk

hebben de commissieleden van de commissie

Raadszaken dinsdagavond in beslotenheid deze

mededeling gekregen en is er dus in verband met

de geheimhoudingsplicht nog geen zekerheid over

te krijgen.

Vesteda is al sinds circa zes jaar partneren ontwik-

kelaar voor de renovatie in het Middenboulevard-

gebied. Onlangs beweerden waarschijnlijk dezelfde

boze tongen dat de panden, die de gemeente in het

gebied naar zich toetrok in verband met de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten, direct aan de dochter

van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds werden

doorverkocht. Het vorige college heeft zich altijd

sterk gemaakt voor Vesteda en die geeft nu de pijp

aan Maarten. Zodra er definitieve berichten uit het

raadhuis komen over het hoe en waarom, zal deze

krant u verder inlichten.

Discussie over agenda
Het vaststellen van de agenda voor de commissie

raadszaken leverde dinsdagavond een discussie

op van ruim een half uur. Met als resultaat dat het

agendapunt Milieubeleidsplan 2008-2012 door

een meerderheid van de agenda werd gehaald.

Volge s de vertegenwoordige rs an CDA SP,

Groen inks, GBZ en VVD-er Kra ner was het iet

voldoe nde concreet en in wezer hetzelfde al de

<eer. Discussie was er ook r de besloten

ering over de Middenbo lev ard. Dit p unt

iteindelijk, met uitzonder van de ra m-
overee nkomst die het college na korte schor-

singte rugtrok omdat deze nog n etcom pleet vi/as,

toch ir beslotenheid besproken.

EMM
Wel aan de orde kwamen de prestatieafspraken

met EMM voor 2008-2012. Uiteraard kwam in de

discussie de mogelijke fusie van EMM naar voren.

VVD-er Kramer vond o a. dat de EMM de afgelo-

pen jaren geen goed beleid had gevoerd en ook

twijfelde hij of er na de fusie wel een garantie

zal zijn dat het huidige woningbestand goed kan

worden onderhouden en/of verbeterd en uitge-

breid. Gijs de Roode {CDA) vroeg naar de plannen

van ZorgContact voor de huisvesting van ouderen.

Wethouder Bierman was van mening dat dit geen

onderdeel uitmaakt van de prestatieafspraken

met EMM. De Roode bleef toch bij zijn punt om
die plannen bij de afspraken met EMM te betrek-

ken. Bouberg Wilson ICPZ'; voeg o a garanties voor

inwoners van Zandvoort om een huis te kunnen be-

wonen in Zandvoort en niet naarde regiogemeen-

ten veiwezei' tewo'deir Ook viüegenverschil e nde

fracties aandacht voor hen die hun woning door

sloop gedwongen moeten verlaten. De commissie

vroeg Bierman om garanties dat deze huurders in

een gelijke woning in Zandvoort kunnen terugke-

ren. Het uitgangspunt 'eerst bouwen dan slopen'

werd door alle fracties omarmd.

Opnieuw een op onderdelen

afgekeurd bestemmingsplan

Opnieuw is een bestemmingsplan van de gemeente

Zandvoort op onderdelen door de rechter onderuit gehaald.

Het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en omgeving

kreeg afgelopen week nul op rekest van de Raad van State en

zal op die onderdelen aangepast moeten worden. Hiervoor is

weer de inspraakcyclus nodig.

Tegen het bestemmingsplan

Kostverlorenstraat en omge-

ving is bij de Raad van State,

het hoogste rechtsorgaan in

Nederland, beroep aange-

tekend. De Raad van State

heeft het Zandvoortse plan

getoetst en vindt dat de ge-

meente op onderdelen het

bestemmingsplan niet goed

heeft voorbereid. Naar aanlei-

ding van deze uitspraak van

de Raad van State heeft de

provincie Noord Holland haar

goedkeuring aan de beoogde

bestemming voorde busbaan

onthouden De gemeente is

echter van mening dat de

aanpassing van de 'busweg',

zoals de weg in de volksmond

heet, goed en verantwoord

is. Het zou een geasfalteerde

weg moeten worden met aan

beide kanten een fietspad en

een wandelpad. De baan zou

alleen voor het bedoelde ver-

keer (bussen van het open-

baar vervoer en de fietsers)

worde ''i gebruikt en voor het

overige verkeer worden afge-

sloten. Het plan sluit aan op

het Gemeentelijk Verkeers- en

Vervoersplan (GVVP).

Mogelijkheid tot

vrijstelling

De wet op de ruimtelijke or-

dening biedt een vrijste llings-

Vervolg voorpagina:

Nog geen sanitaire voorzieningen

voor strandhuisjes

Op last van de gemeente mogen de sanitaire

bij de strandhuisjes nog niet gebruikt worden. Er

den gewacht op de uitslag van de monsters die ge

om te kijken of de legionellabacterie aanwezig is.

mogelijkheid voor het gebruik,

te weten artikel 19 lid 2 met

verklaring van geen bezwaar

van Gedeputeerde Staten.

Hiermee kan vrijstelling ver-

leend worden van de huidige

bestemming van tramwegter-

rein uit het bestemmingsplan

'Uitbreidingsplan in onderde-

len'. Daarmee wordt de voor-

gestelde herinrichting van de

sen de Kostverlorenstraat en

de Koninginneweg, mogelijk

gemaakt. Het aanvragen van

de procedure is in deze krant

kenbaar gemaakt op 3 april en

het nummer is gerectificeerd

op 10 april. Zodra de vrijstel-

iKgsp'oeedure van start gaat

wordt dit weer gepubliceerd

in de Zandvoortse Courant als

voorgenomenvrijstelling.

Opnieuw ter visie

De gemeente gaat de niet

goedgekeurde planonderde-

len van het bestemmingsplan

Kostverlorenstraat en omge-

ving opnieuw uitwerken en

in procedure brengen. De

'busweg' maakt hier natuur-

\[K onderdeel vanuit. Zodra dit

ontwerp ter visie wordt gelegd

wordt het eveneens inde krant

gepubliceerd. Ingeschat wordt

G.it dit kort nadezomervakan-

tle zal gebeuren.

Cor HajgsTijn. ae voor:itte-

gemeente in gesprek om tot

een snelle oplossing te ko-

men. "Het gaat in feite om

we tege-~j-:m zij n gelopen. De

bemonstering van de legionel-

labacterie is nog niet klaar. De

uitslag krijgen we niet eerder

dan vrijdag (morgen, red.). In

afwachting daarvan mogen
wede sanitaire voorzieningen

niet gebruiken. Wij hebben
oinsd.";g?': :;cag een gesprek

met de gemeente om tot een

oplossing te komen. We wil-

len eigenlijk de procedure die

men en mochten we de toilet-

ten in ieder geval geb'u ken.

Met het in gebruik nemen
van de douches hebben we
gewacht tot de bemonstering

is daar niet mee akkoord gs

gaan. Vorig jaar hadden w
namelijk dezelfde probleme

maar toen hebben de voo

zittervan Helios en ikvan K

Strandgenoegen de veran

woordelijkheid op ons gen(

verklaard."

Mul zand

Voorlopig moeten de kampeer-

ders de noodzakelijke behoef-

ten doen in een toiietcabine

die boven op de boulevard

staat. "Nog zoiets. De vlonders

moeten we door het mulle

zand naar boven ploeteren

om onze behoefte te doen of

om de emmerte legen. Ik heb

al mensen gezien die niet de

moeite nemen om naar boven

wel een gaatje in het zand en

laten ze het daarin weglopen.

Te smerig voor woorden", aldus

een al even boze buurman.

Grote Hennepplantage opgerold
Dinsdagmiddag heeft de politie Kennemerland Zuid een grote

hennepplantage in Zandvoort Noord ontmanteld. Bij de ont-

manteling werden tevens vijf verdachten aangehouden en in

verzekerde bewaring gesteld. Onder de arrestanten bevindt

zich een Zandvoorter.

De plantage was in vol bedrijf pen, worden vernietigd. De

ogst werd al te drogen politie kon de I

ge I-."h i-gen. E ris sprake van circa

2600 planten (marktwaarde

ca. € 280.000), een professio-

nele licht- en bewateringsin-

stallatie en een zeer geavan-

ceerde luchtafzuiginstali^tie

Al deze zaken zullen, evenals

de planten en gedroogde top-

informatie. Volgens omwo-
nenden, die niet met name
genoemd willen worden, isde

loods al circa 7 jaar in gebruik

en is een nietsvermoedende

Zandvoorter eigenaar en ver-

huurdervan het pand.

24 APRIL 2008

Funshoppen

Een middagje gewoon lekker

funshoppen In Amsterdai

Geen hobby van echtgenoot.

Mijn vriendin heeft er wel

oren naar. Dus stapper we
in de trein. Je bent er binnen

eenhalfuur.Hetisdrukinde

hoofdstad. Veel toeristen uit

allerlei landen kruisen

pad. Na een rondje Rokln dwa-

len we weer terug. Nog even

de Bijenkorf in. Goh, Veel po-

litie vandaag. En zo keurig In

het pak. Witte handschoenen

aan. De oorzaak blijkt al snel.

De Dam is afgezet. Overal

staan hekken. Honderden

mensen staan braaf te wach-

ten. Op wieelgenlijk? Ikvraag

het aan twee milieuagenten.

"Staatsbezoek". Weten z-

vertellen. "De Koningin legt

een krans bij het Monument.

Samen met de president v;

Brazilië geloof ik. Je rnoetw

effe wachten wijfie. Duurt

zeker nog een uur." Vriendin

heeft zich al achter één van

de hekken geposteerd. De

voorbereidingen zijn al aan

ten paaltjes neer. met sjieke

koorden ertussen. Met uiter-

ste precisie kijken ze af alles

rechtstaat.

Ook de bloembakken met

gele tulpen precies op maat.

Tientallen agenten staan

belangrijk te zijn. "Pffff. Ze

hebben niet eens hunscr

Dat zou in Engeland niet

voorkomen", bromt vrier

onthutst, "kom op. Dit duurt

Bijenkorf ingaan."

Als we terug zijn is ons plekje

bezet.We prutsen ons achter

wat Japanners. Ja. Daar komt

de stoet. Zwaailichten. Nog

politi . Ma;

Koningin. Slechts Balkenende

met burgemeester Cohen.

Wéldepresi.

(denken we). Met echtgenote

(denken we ook).

Zoveel agenten. Zoveel poe

pas. Wat moet dat allema

niet kosten! Teleurgesteld

rasje op. En betalen

voor slechts twee

thee. Ja, funshoppen

tegenwoordig.

Lieniëe -Brugman
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Het Pakhuis
een zaak

in tweedehands artikelen,

waar van alles te koop is!

en en glaswerk tot meubels

n kleding tot boeken.

Mickey's Café
Cifcuitpark Zandvoort

Zoekt met spoed gezellige

collega's met horeca ervaring

Part-time/Full-time

Mevrouw Huisman: 00-51013037

.• " Twee branden in twee dagen

BEAC
T
:x

i

CLUB
N

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek

naar gemotiveerd en ervaren personeel.

Lijkt hetje leuk om bij ons te

komen werken kom dan eens langs.

Voor informatie: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

26 KNRM:
(landelijke) open dag. Boothuis

Thorbeckestraat, 10.00-14.00 uur

26 Live Jazz:

Mainstream Jazzcombo bij café

Oomstee, aanvang 21.00 uur

30 Viering Koninginnedag

1+2 Kadobraderie

met kinderattractie Gasthuisplei

3+4 Monstermania

3+4 Historische Zandvoort Trophy

Circuit

5 Bevrijdingsrit 2008

strand (KeepThem Rolling)

5 Bevrijdingsdag

Wordt ook bezorger

van de best gelezen krant

van Zandvoort!

Per direct zijn

naar een bezorg-

voor een wijk in No

Bel of mail

ZVO
Verspreiders

06 -1139 1478 of

info@zvo-veTspTeiders.nl

Burgerlijke stand

12 APRIL-18 APRIL 2008
Geboren:
Yanique, dochtervan: de Haan, Mlchel en: Zijlstra,

Manon Lioni.

Overleden:

Bova.Carmine, oud 38 jaar.

Balledux geb Koper, Corr

de Vries geb. van Leersur

Zwartser, Emil.oud 95 ja

van den Berg, Eveline, oud 51 jaar.

vanMeel,JohannaWilhelmina,oud83JE

Willem se. Petrus Jozef Maria, oud 54 jaai

Vossen, Ad riaan Jan
,
oud 6i jaar.

eliaAlida,oud86jaar

i, Elisabeth.oud 90 ja;

Zandvoortse Courant dagje later
Komende week, week n8, zal de Zandvoortse Courant niet op donderdag maar op vrijdag verschijnei

verband met Koninginnedag (woensdag) en Hemelvaartsdag (donderdag), kan de drukker niet eerder

op vrijdagochtend de krant in Zandvoort afleveren. De uiterste aan levertijden voor kopij, advertentie

andere zaken blijven echter wel als normaal gelden.

Koninginnedag 2008 in Zandvoort

Ochtend programma Middag programma

Live muziek: gedurende de hele ochtend

opdemarkten op het Raadhuisplein

Taartenwedstrijd: Rond zo

worden onder de vroege v

vergeven, aangeboden doe

nsopgang

aggers 20 taarten

r Bruna Balkenend

Rommelmarkt: van heel v oeg tot 14.00 uur

Rommelmarkt is alleen toegestaan op de

gehele Louis Davidsstraat en op de Prinsesseweg

(met uitzondering van het 'bustraject')

Demonstratie OSS: 9.30 uur, Raadhuisplein

De jeugd van Turnvereniging OSS geeft

weer een spetterende demonstratie

1.15 -10.45 uur. Raadhuisplein

Met medewerking van het Zandvoorts

Mannen- en Vrouwenkoor en

Show & Marchingband Reflection.

Tevens bekendmaking prijs voor de 'mooist

versierde Koninginnedagstraat'.

Ballonnenwedstrijd: 10. is uur, Raadhuisplen

vanaf 10.00 ophaien bij Gemeenschapshuis

Kinderspelen:

voor kinderen van 2 tot 12 jaar:

van 12.ootot16.oo uur inde

Haltestraat en de Swaluéstraat.

Vanaf 11.00 uur gratis inschrijven bij

de Inschrijftafel naast Café Neuf.

Gehele middag:

American Food paviljoen

waar je wat lekkers kunt halen

en de allerkleinsten kunnen

zich prachtig laten schminken.

De organisatie wil graag met alle

kinderen het volgende afspreken:

Volg alle aanwijzingen van de

spelbegeleider op.

Bij elk spel staat er een!

Deelname aan de kinderspelen is op

eigen risico (dus haal geen gekke of

gevaarlijke stunts uit op de toestellen)

De districtsrecherche Kenne-

merland-Zuid heeft een uit-

gebreid onderzoek ingesteld

naar de twee recente branden

in Zandvoort. Zondagavond

20 april raakte een recreatie-

bungalow van Center Parcs

aan de Vondellaan zwaar

beschadigd door brand. Een

dag later brandde 's avonds

op camping De Branding aan

de Boulevard Barnaart een

Cd'avan vo ed g int en raakte

een tweede beschadigd (zie

foto). Er is niemand gewond
geraakt. Be-d e brande' bhjke"

te zi|'
_ aangestoken/De dader,

een 38 jarige Hagenaar, heeft

zich gemeld bij de politie in

Zoe:ermeei e' i; aangehoi..-

den. De man lijkt psychisch in

Vertraging bouw Zorg aan Zee
De bouw van het complex van Zorg aan Zee, een apparte-

mentencomplex voor jonge licht verstandelijk gehandicap-

ten, heeft een kleine vertraging opgelopen. Door het faillisse-

ment van de aannemer is drie weken achterstand ontstaan.

als het hoort te gaan, komende

vrijdag (morgen,red.)weer aan

de slag gaat. De vorige aanne-

mer heeft zelf surseance van

betaling aangevraagd. Nu wil

een ander bedrijf de boel over-

nemen en een soort doorstart

laten maken. Dan kan de vorige

aannemer, nu in dienst van de

alsnog afmaken. Of dat inder-

daad doorgaat moeten we af-

wachten want daar beslist de

curator over.We hebben nu een

extra maand in de planning

o::gei ichtei

ergens in september of begin

oktober het complex te kunnen

Dan komt een lange lijdensweg

tot een eind. Elf jaar geleden

werden de plannen ontwikkeld.

Deze hebben allerlei trajecten

gehad voordat er eindelijk

een bouwvergunning werd

afgegeven. "Ik heb in elf jaar

tijd nog nooit zoveel tegen-

slag meegemaakt. We hadden

opgezet en alles, tot en met

het failliet gaan van een aan-

nemer als laatste mogelijkheid,

is uitgekomen. Maar we zijn er

nu bijna. We gaan door!", zegt

Van Brero strijdvaardig. Nog

een paar maanden dus en dan

kunnen de jongeren in hun ei-

Met OOG en OOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Redder aan de wal

Zaterdag 26 april organiseert

de Koninklijke Nederlandse

Redding Maatschappij
(KNRM) voorde 15e keer haar

landelijke open dag. Deze

dag is bij uitstek geschikt

om kennis te maken met
het werk, de mensen en het

materieel van de KNRM. Ook

de Zandvoortse KNRM doet

mee aan de Reddingbootdag.

Vamo.oo tot 14.00 uur is het

boothuis open en er is van

alles te doen en te zien, zo-

als: rijen overlevingspakken

in het boothuis, een plekje

naast de schipper, een praatje

met een echte redder of een

onvergetelijk fotomoment
op de reddingboot. Deze dag

mag u beslist niet missen!

Inloopdag

Het wordt 26 april een drukke

dag. Want net zoals vorig jaar

organiseert Genootschap

Oud Zandvoort In gebouw
de Krocht een inloopdag.

verschillende verenigingen

die de historie hoog in het

vaandel hebben. Aanwezig

zijn: de Bomschuitbouwclub,

de Wurf, de bunkerploeg,

het NZH Vervoer Museum,
het Jutte rsmu-ZEE-um, his-

torische werkgroep Amster-

damse Waterleidingduinen,

waar ter plekke uw stam-

boom wordt uitgezocht

en het Genootschap Oud
Zandvoort. De laatste rekent

weer op interessant fotoma-

teriaal dat direct wordt inge-

scand. Van 10.00 tot 16.00

uur bent u welkom.

Vlaggen

Zodra de zon op gaat mag u

uw vlag op Koninginnedag

schien maakt u kans op een

taart! Maarweet u dat ereen

vlag gen protocol bestaat? De

Nederlandse vlag mag alleen

tussenzonsopgangen zons-

ondergang gehesen worden,

tenzij aan beide zijden volle-

dig verlicht.Voor het halfstok

hijsen van de vlag wordt de

vlag eerst vol gehesen, daar-

na wordt zij langzaam en sta-

tig neergehaald. De vlag mag
de grond niet raken.Op 4 mei

wordt de vlag hai^tok gehe-

sen vanaf 18.00 uur tot zons-

ondergang.

Geweldige prestatie

mablad voor Koninginnedag en

5 mei valt natuurlijk niet van-

zelf op uw deurmat. Daar zijn

bezorgers voor nodig. Eén van

deze bezorgers willen we in het

oranje zonnetje zetten. Het is

de 92 jartge(l) mevrouw Paap

(was getrouwd met Maarten

Hartenaas) die samen met haar

schoonzoon Teun Vastenhouw

elke middag 2,5 uur de 8500

bladen in Zandvoort heeft

rondgebracht.

Opgelet!

In het huis aan huis bezorg-

de programmablad voor de

Nationale vieringen is een deel

van de tekst bij de demonstra-

tie van de gymnastiekvereni-

ging OSS weggevallen. Ook dit

jaar zal OSS tijdens de officiële

opening weer een spetterende

demonstratie verzorgen. Het

optreden vindt wel om 09.30

plaats op het Raadhuisplein

alleen bij slecht weer is het

in de gymnastiekzaal van de

Prinsessehal.

Baniers

Elk jaar wapperen in de ver-

keersrotonde de baniers. Het

is bedoeld als 'welkom in

Zandvoort groetje'. Maar af

en toe worden ze vervangen

met baniers van festivals of

evenementen. Drie weken ge-

leden hingen als welkom de

baniers van de Rotary en van

de Circuitrun, dat stond best

gezellig. Maar ondertussen

hangen de langwerpige doe-

ken met tekst er nog steeds.

Wordt het niet eens tijd voor

de Zandvoortse banier?

Jazz in Zandvoort

Als opwarmertje en ook

soren, organiseert stich-

ting Jazz in Zandvoort op

maandagavond 5 mei een

live CD/DVD opname. Het

trio Johan Clement be-

staande uit Johan Clement

de bas, Frits Landesbergen

met vibrafoon en Eric

Kooger op de drums zijn

op deze dag aanwezig. Het

muziekthema is:Tribute to

Lionel Hampton. Als solist

treedt de Amerikaanse te-

norsaxofonist Harry Allen

voor u op. Wilt u deze op-

name bijwonen' Neem

nl. De locatie wordt later

deze week via de website

bekendgemaakt. Later is

het mogelijk om deze CD/

DVD tegen kostprijs aan te

schaffen. Iedereen is van

harte uitgenodigd.

Mosterd na de maaltijd

Ondertussen weet Fred

van Limbeek (welbekend

als brandweerman) waar
de mosterd vandaan komt

want afgelopen zaterdag

werd zijn 50ste verjaardag

gevierd. Zijn huis was met

sierd en zijn familie had een

Abraham bij de deur van ho-

tel Hoogland neergezet om
deze mijlpaal te vieren. Als

extraatje had Abraham een

gerookte makreel aan zijn

hengel geslagen. Zou het

een goede combinatie zijn?

Makreel met mosterd?

W0
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Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzienii

binnen handbereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand e

uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

Infodag

zaterdag 26 april

van 11:00 - 13:00 uur.

Aannemer Poell & van der Putten is

aanwezig voor het beantwoorden

van al uw vragen.

(locatie Van Schaik Omaco Makelaars,

Hogeweg 56a te Zandvoort)

24 APRIL 2008

i Schaik Omaco
raco.n! wwwvanschaik0mac0.nl *" *

I Scliaik OltlclCO Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikomaco.nl - e-mail: infoevanschaikomaco.nl
M

Red de zeehonden
Met een special

de Dierenbeschi

aan het herstel'

in de dencrèchi

vil Kids for Animals, de jeugdclub van

Haarlem e. o., een steentje bijdragen

zeehond die liefdevol wordt verzorgd

in Pieterburen. Vanaf 13 april zijn er

verschillende activiteiten georganiseerd waai

halen van lege statiegeldflessen. Afgelopen ;

jeugdclub te gast bij het Juttersmu-ZEE-um,

inder het op-

ndagv s de

Met

door Hel Kerkman

De Jeugclub Kids for Animals

bestaat al sinds 1980 en

is een onderdeel van de

Dierenbescherming. Afdeling

Haarlem e. o. is zeer actief en

bestaat uit 400 leden met
een vaste kern van 75 klnde-

Juttersmu-ZEE-um

Het kost 500 euro

zeehond te adoptei

dit bedrag wordt de verzor-

ging van de zeehond, zoals

medicatie, onderzoek en voe-

ding betaald. Om aan het geld

te komen is Kids for Animals

creatief aan de slag gegaan

en had afgelopen zaterdag-

middag een gastvrije plek in

hetjuttersmu-ZEE-um gekre-

vrijwilligsters druk bezig om
allerlei leuke hebbedingetjes

voordeverkoop optafel te leg-

gen. Maar het eigenliiks doel

van deze middag was: lege

statiegeldflessen inzamelen.

Jammer genoeg isdat niet ge-

lukt, wel zijn er geldelijke bij-

dragen in de pot gedeponeerd.

Natuurlijk ook geweldig.

besloten om op zondag 27

aprilvan 12.00 tot 16.00 uur de

d ontvangt het actie in het Juttersmu-ZEE-um

ar veel aandacht te herhalen. Dusverzamel lege

flessen want met dat geld kan

de opgevangen zeehond zosnel

mogelijk weer gezond en sterk

terug naar zijn/haar e ge 1 lesf-

aebied de zee. Kijk voor meer

informatie op www.kfahaar-

lem.dierenbescherming.nl.

clubblad

wordt besteed aan dieren en

elke maand een actie om geld

op te halen voor opvangcentra

vvjijii' dieren verzorgd worden.

Deze maand staat dezeehond

Handhaving hondenpoepregels

'Alstublieft: onze nieuwe brochure over de regels waaraan

hondenbezitters zich hebben te houden'. Zo begint de brief

die de gemeente deze week huis-aan-huis verspreidde. Bij de

brief zat een boekje: De twee simpele uitgangspunten voor

Zandvoortse hondenbezitters. Ook al heeft u geen hond, dan

krijgt u de brochure toch want het gemeentebestuur wil dat

iedereen op de hoogte is van de regels.

honden

en 07.0.

I tLISÏ

Hondenpoep i r Zand- :n. De

ergernis. Dat bleek onder

meer tijdens de onlangs in

De Krocht gehouden infor-

matieavond in het kader van

'Zandvoort schoon?!'. De bro-

chure geeft nu voor eens en

altijd aan wat de regels zijn.

Hoofdzaken zijn het oprui-

men van de uitwerpselen en

het aangelijnd zijn van uw
hond(en). In het boekje legt

de gemeente uit dat hon-

denpoep ziekteverwekkend

en stankviirvvekkiiK" kan z \

en dat het zeer onesthetisch

is. Ook dat er nogal wat men-

sen zijn die bang zijn voor los-

lopende honden, en dat zijn

echt niet alleen kinde

verkeersveiligheid wordt ook

gediend indien honden wor-

den aangelijnd.

Honden kunnen in verband

met de ruimte helaas niet

in het centrum loslopen. De
gemeente heeft daarom een

hondentoilet gecreëerd en

daar zullen er nog een aan-

tal van geplaatst worden. De

losloopgebieden zijn in de

brochure ook opgenomen
zodat iedereen zijn of haar

hond toch de nodige bewe-

gingsvrijheid kan geven. De
regels aangaande honden en

het strand staan ook vermeld.

april tot 1 oktober, mogen

r op het strand

lopen. Ze moeten dan wel

aangelijnd zijn. In de overige

maanden zijn honden de hele

dag welkom, al dan niet aan-

gelijnd.

Ton van Heemst.de gemeen-

telijke woordvoerder: "Het

betalen van hondenbelas-

ting is nog geen vrijbrief om
de uitwerpselen niet op te

ruimen. Als er toch eens een

'ongelukje' gebeurt, moet dat

echt worden opgeruimd. De

handhavers van de gemeente

gaan binnenkort op pad en

zullen verbaliserend optreden

bij overtreding van de simpele

regels. Het resultaat van uw
?rking zal snel zicht-

-aai zijn De v

r goed uitzien, het

zal niet meer stinken, je zult

niet meer in een drol trappen

als je speelt of wandelt en de

kinderen,

kunnen * er veilig van de

>etpaden gebruik

Grand Café Restaurant
De 4 Geboden

Een nieuw restaurant in Zandvoort? Nee, In tegendeel! Voor-

heen was deze overbekende zaak in de Kerkstraat zeer bekend

onder de naam 't Familierestaurant. Al in 1967 begon de fa-

milie Gaus zowel Harocamo aan de ene kant als het familie-

restaurant aan de overkant. De 4 Geboden is voor levensge-

nieters en behelst de volgende vier motto's: smaakvol eten,

lekker drinken, gezellig samenzijn, genieten van het leven. Om

alle gasten hiervan te doordringen zijn deze leuzen zelfs op

alle tafels geschilderd!

Vanaf 1986 heeft dochter

Luciënne Gaus de zaak over-

samen met partner Peter van

Sluisdam, beiden geboren

Zandvoorters, de gezellige en

succesvo e ia ren voortgeie:

Peter: "Wij vonden echter dat

het tijd werd voor wat ver-

nieuwingvan het interieur en

vand aar dat wij het restaurant

ineen nieuw jasje hebben ge-

stoken en tegelijkertijd heb-

ben we de naam aangepast."

Ook medewerker Bas zorgt er

mede voor dat de zaak een

'jongere' uitstraling heeft ge-

kregen!

De verbouwing heeft enige

tijd in beslag genomen, maar
gelukkig is er toch nog veel

van het oude gebleven. De

bar, waar men vooraf kan

genieten van verschillende

soorten tapas, is vergroot; er

staan nu ruime banken en er

zijn leuke hoekjes gecreëerd.

Achter in de zaak is een gezel-

lige ruimte, waarin grotere

groepen terecht kunnen. In

totaal beschikt het restau-

rant thans over 70 plaatsen.

CiiluUip :i|n de in 1985 door

Han Rooyackers op de wanden
geschilderde Zandvoortse ta-

fraaie Tiffany lampen

originele glas in lood.

De 4 Geboden biedt de moge-

lijkheid lekker te lunchen met

diverse brood |e; :- sa ades. zo

staat o.a. ook de heerlijke vi-

tello tonatoop de kaart, maar

ook de befaamde Zandvoortse

vissoep. Ook 's avonds kunt u

hiervan genieten of bestel de

gemarineerde kippenpoo:ies

van de grill of de speciahie t

entrecote Café de Paris. In de

bijbehorende saus zijn ruim

vijftien soorten kruiden ver-

werkt en zoals Peter zegt:

"Verder is daar weinig over te

vertellen, gewoon proeven!" Er

zijn steeds wisselende, prettig

geprijsde gerechten, waaron-

der ook veel vissoorten. Mocht

men op de al zeer uitgebreide

kaart niets van zijn gading

vinden, dan geven de krijtbor-

den nog voldoende suggesties

vooreen ander smaakvol diner.

Uit eigen ervaring weet ik dat

het zeer uitgebreide kaasfon-

due (2 personen) een echte

De 4 Geboden is in het s

:n dagen per

•opend v laf n r. De

1 het

maar op vrijoag en zat e 'Gat1

kunt u er tot 01 00 uur terecht.

Kerkstraat 27, tel. 023-5712537,

Internet: www.deviergeboden.

nl. Contact via Hyves Is bin-

nenkort ook mogelijkl
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DR J.G. Mezgerstraat 24, Zandvoort
in deDr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er
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et eetkamer en ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer.

pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient.

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douthegelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naart

terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekelder en toegang naar d-

eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien uan ligbad/douche en toilet, 3 slaapka

leverdieping: Overloop, o slaapkamers.

2e verdieping: Ruime zoldervtiiiitDi'i;

• EiekfiïcMe rolluiken

Elektrische zonneschermen 2006

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 295 m2

Vraagprijs € 549.000, - &

Thomashuis Zandvoort
zoekt een woonbegeleider (24 u.)

voor het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van mensen
met een verstandelijke- en communicatieve beperking.

• Je verzorgt bewoners bij algemeen dagelijkse levens-

verrichtingen, zoals opstaan, eten en de toiletgang;

• Je begeleidt hen bij activiteiten zoals boodschappen

doen, zwemmen, wandelen of naar de bioscoop gaan;

• Je ondersteunt hen in het maken van con-

tact en communiceren met anderen;

• Je maakt de dag voor hen begrijpelijk en overzichtelijk.

• Je beschikt over een afgeronde opleiding SPW of SPH;
• Je hebt kennis van en ervaring met Totale Communicatie,

autisme, meervoudige gehandicapten;

• Je straalt rust uit en werkt tegelijkertijd hard door;

• Je hebt inzicht in je eigen manier van communiceren;
• Je bent weerbaar ten aanzien van agressief gedrag;

• Je werkt planmatig.

Wij bieden je de gelegenheid bewoners werkelijk centraal te

stellen in een sfeervol huis. Je werkt met een klein aantal

vaste collega's en leert o.m. bewust communiceren en gebaren.

De salarisinschaling is vergelijkbaar met FWG 40, CAO
gehandicaptenzorg.

Meer informatie: www.thomashuiszandvoort.nl

023 - 571 5769 N.van Troost en S. Ansari

Strandpaviljoen

Thalassa 18

(H) eerlijke

verse vis?

Die eet je bij

Thalassa!

Voor reserveren: 023-5715660
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Ab van der AAooien

Geen onbekende dorpsgenoot deze keer. want wie van de le-

zers is nog nooit in het Gemeenschapshuis geweest? Daar is

al jaren uitbater Ab van der Moolen (54) te vinden. Een echte

Zandvoorter, geboren in het huis aan de Kostverloren straat,

waar nu Bennoheim staat, in een gezin met twee broers en

Ook zijn grootvader, A.J.

der Moolen, heeft zijn spi

in het dorp nagelaten; hij

jarenlang wet-

houderen medeoprich-

ter van de EMM. Het

is dan ook terechl

dat er een straat

naast de bediening achter de

bar kost ook het schoonma-

ken van de twee grote zalen

beneden en de twee kleinere

zaaltjes boven heel veel tijd",

aldus de doorgewinterde ho-

recaman. "Als volgens de hui-

dige verwachting de brede

school eind 2010 klaar is, gaat

dit gebouw tegen de vlakte

rkant. Aangezien

komt, verwacht ik

deavondac-

:iviteiten niet

zoveel proble-

jaren zestig pachtte hij het

Gemeenschapshuis aan de

Louis Davidsstraat. In 1973

kreeg hij helaas een hartin-

farct en moest het toen rus-

tigeraan doenen ben ik hem
ahet

overlijden van mijn moeder, is

mijn vader helemaal gestopt

en heb ik de zaak overgeno-

Hier ging echter best een

roerige tijd aan vooraf met
nogal wisselende baantjes.

Na de lagere school volgden

een halve bakkersopleiding,

de LTS en de Mavo ("Ik ben

geen studiebol"). De eerste

baan was bi| js-:ker Vs- der

Wertf aan deTolweg, gevolgd

doorwerk in een boekbinde-

een ïijcje bij een stratenma-

kerbed rijf De militaire dienst

bracht hem in eerste instantie

naar Leiden,waar hij een koks-

opleiding volgde. "In 1974 ben

ik op het strand gaan werken

bi Wr.inne.wss' nuTs<e Five

vm der Moolen

is.enookhebikachterdebar

van Café Bluijs gestaan."

Tot dus de definitieve

overstap kwam naar het

Gemeenschapshuis. Elke

werkdag en soms in het

weekend zijn daar vereni-

gingen actief. Dat varieert

van de ANBO, het Zandvoorts

Mannenkoor, de bridgers, de

fotoclub, het zangkoor Za mor

tot gymnastiek voor ouderen

en het volksdansen. Vele jaren

werkte Ab samen met zijn. re-

laas vorig jaar overleden, eer-

ste vrouw Claudia, waarmee
hij zoon Florian (27) kreeg en

die hem tot de trotse opa van

kleindochter Gaia (nu ruim

een jaar) maakte. Sinds 1904

is hij getrouwd met Carolien

en samen kregen zij zoon Ivar,

die thans n jaar is.

Ook de altijd vrolijke Carolien

is zeer actief in het Gemeen-
schapshuis. "Wij werken ie-

der voor 62,5% in de zaak en

richting

het horecagedeelte als

de opslag gaat worden, is

ook nog niet duidelijk op dit

moment." Bij Ab kunt u ook

altijd terecht voor feestjes en

partijen. Reserveringen zijn

te maken via tel. 5714085 of

06-10792723.

Sport is altijd een grote pas-

sie van Ab geweest. "In mijn

jeugd heb ik aan voetbal, bas-

ketbalen handbal gedaan. Nu
bridge ik, zing tweede bas in

het Mannenkoor en golf ik

(Hcp 17,8) Ook organi

thai r de tiende ket

het jaarlijkse (KI)Ab van der

Moolen golftoernooi. Al die

jaren op Spaarnwoude, maar

Purmerend. Wij begonnen
destijds met ca. 40 golfers,

maar inmiddels zit het aantal

teint stuss

100! Eenjaarlij ks golfreisje (al

15 jaar) met de vrienden en

bekenden van Café Bluijs naar

o.a. Frankrijk, België, Ierland, is

ook een vast patroon en een

prettige afwisseling in het le-

ven van deze aimabele dorps-
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Politie en portiers oefenen samen
Vorige week woensdag oefende de politie Kennemerland sa-

men met de horecaportiers op het strand en in het centrum.

De bedoeling was dat er beter tussen de handhavers gewerkt

en gecommuniceerd wordt, in het belang van een veilig en

aantrekkelijk Zandvoort. De oefening in de Haltestraat trok

veel bekijks en automobilisten die nietsvermoedend de straat

inreden, sloeg de schrik om het hart bij het zien van de 'ge-

welddadige' trainingen.

Het was de tweede training

in twee weken van een groep

die Destond uit een aantal por-

tiers en circs 50 pol t emenseri

Deze waren onderverdeeld in

een ploeg in uniform die werd

bijgestaan door hondengelei-

ders, en een pbea. in Luider die

ee' groep 'sta -pers'' uit moest

beelden. Enkele leden van de

Zandvoortse Reddingsbr gsrre

waren bij deze groep promi-

nentaanwezig.

Samenwerken voor

veilig Zandvoort
Oefeningleider Peter Brouwer:

"Deze oefening is ervoor om
te zorgen dat handhavers een

veilig gevoel kweken bij het

uitgaanspubliek. Door snel

en doortastend te werken kan

het publiek veilig uitgaan in

Zandvoort en op het strand."

de politie van belang en die

wilden wij zo goed mogehj<

oefenen. Ook de communi-
catie tussen de gediplomeer-

de horecaportiers en ons is

van groot belang om
te . De

e-d t anta

kunnen komen. Zo moesten

een paar vechtende dames
gescheiden worden, waarbij

de politie werd lastiggeval-

len door een groep omstan-

ders. Er vond in een café een

arrestatie plaats omdat de

persoon in kwestie onder

invloed v.-r alcohol en cocaïne

was Voorts moest er een straat

leeggemaakt moeten worden

na een massale vechtpartij.

"Een aantal zaken zijn voor

portiers wisten bijvoorbeeld

niet dat ze een verdachte

mogen aanhouden en waren

van mening dat alleen de

politie dat mag. Daar kun-

belang zijn." De oefening

werd begeleid door een aan-

tal trainers die aan de hand

eren. "Waarschijnlijk gaan

keer zoiets doen. Zandvoort

is overigens niet de eerste

gemeente waar wij deze oe-

feningen houden. We deden

het al in Haarlem met groot

resultaat."

Niet mee spotten

De oefening was voor het pu-

bliek leerzaam en met name
de inzet van de politiehon-

den werd zeer gewaardeerd.

Pakwerker Jeroen Poppe, in

het dagelijks leven vv: ^agen:

in Zandvoort, liet zich een

aantal keren behoorlijk in zijn

benen bijten, waarbij dui;elK

werd dat er met deze honden

niette spotten valt.



Laat de zomer maar komen
De temperatuur was op 16 april nog niet echt zo-

mers maar daar stoorden de 75 dames en een en-

kele heer zich niet aan. Iedereen had zin in de jaar-

lijkse zomermodeshow van modewinkel Rosarito.

Als welkomstdrankje werd er een overheerlijke

sangria geserveerd in café Boy aan de Zeestraat. De

show kon beginnen.

Tekst enfoto Nel Kerkman

Al vanaf i april 1987 is Else Blankenstein de trotse

eigenaresse van modewinkel Rosarito aan de Grote

Krocht 20b. De winkel is niet overdadig groot maar
herbergt een geweldige collectie damesmode,
lingerie en accessoires. Rosarito is, buiten de zon-

des e-r ir j-.vid-.ïgL-chteiic. ,= i: d geopend.

Voor ieder wat wils

Met veel verve showden: Rosa, Marisse, Else,

Patricia, Yvonne, Leoniek, Nadien en Rowan de

kleding of het hun dagelijks werk was. Ze deden

beslist niet onder voor professionals. Want ga er

maar aan staan om in een volle zaal een lingerie-

setje of bi kin i te tonen. Ladyspeakster Karin gaf op

haar eigen humoristische wijze commentaar bij

de getoonde kleding. Dit seizoen is er een nieuw

merk aan het assortiment toegevoegd: 'Mais il est

OLi solell'. Verder werden tijdens de modeshow on-

der andere 'Ne a No ' en het Deense merk 'Staff

getoond. Het nerk t oa Noa heeft een duidelijke

knipoog naar Jejar -n 60 en soms hoorde je de

aanwezigen fluisteren: "Dat had ik vroeger ook

al." Maar door een andere stofkeuze of kleur was
het toch weer net iets anders. Ook waren er veel

combinatie's mogelijk, voor de va kant ie is dit zeker

•idnoig Verder :i|ii re aagjes. leas rg: e-i ocL lui-

ken weerterug in het modebeeld. De modekleuren

voor dit seizoen zijn: taupe, beige, turkoois, wit en

zwart en worden gecombineerd met veel broderie,

strikveters, ruitjesstof Vooral Staff had overwegend

wit en crème, met gekruiste veters op de rug, pof-

mouwen en tule onderrokken die net eronder uit

piepten. De accessoires gaven de kleding net het

estia .süientje waar-Gooi iet zo oijzcnde' r'^kt.

Leuke zonnehoeden, schel pen kettingen, brede rie-

men, kleurige sjaals, mooie laarzen en hippe klom-

pen, die volgers Kaï in I" eerlijk lopen, zijn allemaal

bij Rosarito te koop en beslist betaalbaai

Verwennerij

In de pauze was er een kleine verloting met heerlij-

ke prijzen. Want wie wil niet verwend worden met
een hotstone massage van Rosa of een bon van

schoonheidsalon Lotus? (Lotus was deze avond ver-

antwoordelijk voor de make-up). Of een ontbijtbon

aangeboden door Café Boy? {Deze service is per

1 mei mogelijk). Tijdens de show werden er heer-

ij ke ha ^jes geserveerd en na afloop trakteerde café

Boy nog op warme snack's. Met een tas vol leuke

attenties ging iedereen huiswaarts. Al met al was
het een gezellige avond met veel inspiratie voor de

zomerse dagen die zeker gaan komen.

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Café Oomstee
Let op!

Vrijdag 25 april

Karaoke
Zaterdag 26 april

Mainstream
Jazz Combo

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Heinekeife

Elke week de krant

online lezen?

Kijk op

www.zandvooTtsecouTant.nl

?m5SV0°OTSF ^-

i
SMAAKVOL ETEN

Sf ÏT
1

I DE VIER

IV
Geboden

LEKKER DRiNKE

lt-

II
ER DRIt-

III
GEZELLIG SAMENZIJN

RESTAURANT 4 IV
GENIETEN VAN HET LEVEN

Asperges ze zijn er weer !!!

Menu van het witte goud
Aspergesoep met wilde spinazie en croutons

Hollandse asperges met gegrilde zalm
of

Hollandse asperges met beenham
(beide gerechten worden geserveerd met

gestoomde krieltjes gekookt ei en hollandaisesaus)

Citroenbavarois met sorbetijs en slagroom
€ 24,50

Probeer ook eens tapas bij ons op
het terras of aan de bar

Voor reserveringen: 023-5712537

www.deviergeboden.hyves.nl J

9<DOO<DGQ
Kunstenaar John van der Wal

In de expositieruimte van Stichting Pluspunt Zandvoort is tot

en met 31 mei een nieuwe tentoonstelling. Dit keer met kunst-

werken van John van der Wal die in Nieuw Unicum woont. Zijn

werken zijn op klein formaat met acryl geschilderd en zijn een

knipoog naar de werkelijkheid.

door Nel Kerkman

dat de kunstwerkjes bij de ra-

men moeilijk te bezichtigen

zijn omdat ze erg hoog staan.

De prijzen van de werken zijn

afhankelijk van de afmeting

Zo zijn de kleinste exempla-

ren €45 en vervolgens €75,

de grootste afmeting is in de

prijsklasse van

€100. Onder elk

schilderij staat

eentitelgeschre-

Unic . Voordat hij t

;rkte

hij als cartoonist bij een

bedrijf en ontwierp hij

ansichtkaarten. Tijdens

de aangeboden dagbe-

steding bleek ;

'

n Van dei

Wal naar het schildt

Uitging, in het begin was «1 fiumorfsifidp

het moeilijk om weer grip op Ook maakt hij cartooi

de materie en de penselen te

krijgen maar geleidelijk verbe-

terde hij : - techniek. De pro-

ductiviteit van Van der Wal is

hoog, een keer perweek schil-

dert hij bij de dagbesteding

'de Boog' van Nieuw Unicum.

het bewonersblad.

De getoonde kunstwerken va \

Van der Wal zijn zeer diver

en staan op een richel bij d

kunstare uit worde
nodigd om bij Pluspunt e

tentoonstelling te realiser-

r kon ing@ plus puntzand-

Een luchtige tentoonstelling

Neem een stoel, zet een achtergrondmuziekje op met vogel-

geluiden en kijk naar de fantastische wolkenpartijen van Joke

Bomert. Haar bijzondere kunstwerken zijn tot 25 mei tentoon-

gesteld in het Zandvoorts museum.

veranderen luchten ookvan het

ene op het andere moment,

qua vorm en kleur" vertelt Joke,

"misschien heeft het er wel

mee te maken dat ik tot aan

mijn 18de jaar op Zandvoort

heb gewoond. Momenteel

aan het

Heerlijk

zou eigelijk best

strand willen w{

lijkt medatomd
en de kleuren van de luchten

te ondergaan." Voor haar in-

spiratiebron gaat ze regelma-

tig naar de Waddeneilanden.

"Nergens is het zo weids en is

het lichtzo prachtig als daar.

Ikkan wel weken naar luchten

kijken en de schoonheid van

strand en duin bewonderen,

zonder mij een moment te

vervelen. Het blijft me altijd

door Nel Kerkman

Afgelopen vrijdag opende Bart

War "e', zoon van de kunstena-

res, tijdens de vernissage de ex-

positie 'Storm & Stilte'. In zijn

speech memoreerde hij "dat hij

dankzij zijn moeder de kunst

vele genodigden v

de wethouders Br

Toonen aanwezig.

"Tuss

Inspiratiebron

Vanaf 1992 is Joke Bomert al

bezig met schilderen. Haar

voorkeur gaat uit naar acryl-

verf, omdat deze verfsoort be-

ter geschikt is voor haar kunst.

haar aandacht hebben, heeft

emotie van de mens een snell

verandering kan ondergaan, z-

duinlandschappi

vergeten de mystieke pap.

van Joke Bomert bezicht

Dan bent u t/m 25 mei

woensdagt/m zondagi

londer-

hten,

:ette

igen?

ddag

13.C -17.0
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:;''.' wcïk-

'De vro/rcj m rrbrni^t bet ler.vbil t/wen een

r.wdsel en een geheim. Riuuheh hebben echte:

opliisïiii'/en en die reemischap houdt zij vehci/11.

'

MarcoTerme?

larco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Gemengde gevoelens na
Kerkpleinconcert

De programmaonderdelen van het Kerkpleinconcert van

afgelopen weekend, stonden in schril contrast met eikaar.

Vooral de opening, de ouverture Egmond van Ludwig von

Beethoven en het slotstuk, de Serenade nr. 1 in D van Johan-

nes Brahms, konden de redelijk bezette kerk zeer waarderen.

Het tussenstuk daarentegen, FourSea Poems van de dirigent

van dienst van het concerterende Heemsteeds Philharmo-

nisch Orkest (HPhO), Jeppe Moulijn, werd door de meeste

concertgangers te modern gevonden.

Hetqro «WWjV

Misschien is de Protestantse

kerk wel iets te klein voor een

groot orkest als het HPhO.

Vooral tijdens de Four Sea

Poems overstemde het or-

kest regelmatig de prachtige

stem van sopraan Merel van

Geest, die in principe voldoen-

de kracht heeft. De opening

was echter van hoog geuite,

een echte ouverture waardig.

Prachtig waren de diverse

overgangen en tempo's in het

werk, waarmee het HPhO zijn

klasse toonde. Het tweede

stuk werd weliswaar door het

publiek minder gewaardeerd

maar werd toch meeste: lijk

gebracht. Een sterk amateur-

orkest, dat de zaken duidelijk

op de rails heeft.kiste-ce bin;

amechtig naar de dirigent en

deed alles wat hij van z>

langde. Moulijn, comp
van het stuk, is gebon

1972 en behoort dus tot d-

derne klassieke componisten.

Hij dirigeerde al diverse g'Ote

Nederlandse orkesten en is nu

samen met nog twee collega';

in de race om vaste dirigen"

'anhetHPhOtew jrden.

Muziekkeuze afdwingen
Peter Tromp, voorzitter van

Classic Concerts, verklaarde

de opmerkelijke muziekkeuze

als volgt: "Het HPhO heeft een

muziekcommissie die bepaalt

wat er op het repertoire komt.

Daarin zitten grote muzikan-

ten die professioneel in grote

orkesten hebben gespee d VVi

hebben daar weinig tegenin

te brengen. We werken verder

volgens het motto: kwaliteit,

conti r li iteit en diversiteit. Daar

hoort dus ook de moderne
klassieke muziek bij. Het toont

echter wel de kwaliteit en de

dive'siteit van het orkest aan."

Johan Beerepoot, bestuurslid

van Classic Concerts, was ook

niet echt gecharmeerd van de

compositie van Moulijn: "We
moeten het er maar eens over

hebben. Misschien kunnen we
weleen bepaalde muziekkeuze

afdwingen. Gelukkig hebjer

.-mdere .onder

1 het t

dfc





MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

'Diitt&n&t&uvuuit

Wij zijn wegens vakantie

van woensdag 23 april t/m

donderdag S mei gesloten

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49

www.mollieenco.nl

[ ]

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zanduoan.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywilleniie@planet.nl

sara

7 dagen per

wee^geopcnd

9{u ook^op

zondag en

€ItosEigen merk

zeker zo goed en veel goedkoper!

Nu bij Etos een

gratis bodyverzorgingsproduct

bij aankoop van een cadeaudoos.

Van der Valk c ,

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Maar ons advies: Plant verstandig

denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Koninginnedag tot 12.00 uur geopend
Hemelvaartsdag hele dag geopend

Van StolbergwGg 1 TgI. 57 170 93

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

I 06-1139 1478
of mail:

info@zvo-verspreiders.nl
)

0ZANDVOORTSE
Courant

Er is meer dan alleen dit aardse leven

Sinds drie maanden is Zandvoort een medium rijker. Nu zijn era

veel centra op esoterisch gebied in onze badplaats maar een me

dium was er nog niet. Om te weten te komen wat een medium is

ben ik naar de praktijk van Rik ki van der Schoot gegaan.

Tekst enfoto Nel Kerkman

ven halen en ze terugzetten in

hun eigen kracht",zoalszezelf

mental coaching benoemt.

Ri'<k is ook energetische the-

rapeut (magnetiseren) en

geeft regressietherapie

Rikki

geen onbekende in de

wereld van de esoterie

en heeft al menig BN'er

met raad terzijde ge-

staan. Ze heeft in

een boek uitgeb

getiteld 'Inzicht in
j

is voor iedereen toegan

keiijk. Het boek gaat on

dermeer over de chak

ï de aura (energieveld

..1..t z :h on

bevindt) en is inmiddels

uitverkocht. Buiten boeken-

schrijven, schildert Rikki e

maakt ze prachtige, intuïties

olieverfschilderijen.

Helderwetend
Als kind voelde Rikki dat ze ar

ders was dan de andere kinds

i. Ma; rerd v

minder aandacht aan besteed

"Doe maar gewoon dan doe je

gek genoeg." Daarom is Rikk:

helemaal geen zweverig pe

soon en staat met beide be

nen stevig op de grond. In ig8

kwam ze in contact met Ja

Kleyn die een uitzonderlijke buiten

paragnost en regressiethera- een mental i

peut was. Hij leerde haar hoe lerbeste in d

ze met hs

paragnost, of beter gezegd betekent. "Een gid!

helderwetend persoon, heeft ritueel wezen zonder stoffe-

ze al vele cliënten kunnen lijk lichaam. Een gids is bij je

helpen. Eén van haar sterkste om je te begeleiden en te be-

kanten is verdwijningen van schermen. Maar hij zal je niet

mensen en ze heeftal menige vooralle valkuilen die je op je

vermissing, in samenwerking levenspad tegenkomt behoe-

met de politie, opgelost. Maar den. Anders zou je niet van je

looit detoekornstvi

spellen want zoals ze zegt: "De

toekomst maak jezelf"

Doorgeefluik

Op haar visitekaartje staat,

ngen kun

lardetezijn geen nut hebben.

naarjouw gids", sluit ze af Een

consult duurt ongeveer ander-

half uuren kost €70. U kunt

ee' "'spraak met haar maken

via tel. 06-1416 3057

Jjf,

~"\

inhoud eens is. De redactie behoi

in te korten en plaats ing van bri<

Geachte dames en /of hemt.

Ik heb net de hondenbrochure in de brievenbus

gevonden, ik stond ,ersteid :
ii: heb geen hond

maar ben ook geen hondenhater. En ja. ook ik

etger n<ij ;ve!eens aan hondenpoep. Maar deze

lifurj' ,;«'? slaat .ti.'i keiijk alles.

Ten eerste «orden vit. inwoners van Zandvoort.

aangeti'etkt ais 'deu'et :, .:-e-:en de iiele stijl waarin

de brodtute geii'aakt is: 'u. uw hond. de ander

en wij." Op blz. " staat: 'wensen krijgen on-

,erbiade!ijk een boeteen die is veel hoger dan u

verwacht'." V/hoe. gtieTe!:g :

ik voel mij derhalve

niet serieus genon'en ii: .:nd deTe folder een be-

lediging voor mijn intelligentie.

O ja. en waarom moet iktrouwens. alsniet honden-

bezitter, op de hoogte tijd van de tegels voor het hou-

den van een hond!" Zodat ik mijn medeburgers hierop

kan aanspreken, ofzoiets? Ik dacht dat wedaarde

politie voor hadden, als je dat al nodig vindt.

Ik begrijp heus wel dat we in een dichtbevolkt gebied

leven en dat er tegels non ig Tijtt Maar deze betutte-

ling gaat echt een beetje Ie ver. laten we vertrouwen

op de verdraagzaamheid van onze medeburgers en

laten wij elkaar, als burgers, alsjeblieft niet gaan

controleren of de regels voor iiet houden van een

hond(!) wel worden nageleefd.

Dat doet mij toch wel een beetje denken aan een

politiestaat, en dat is toch iets wat we allemaal niet

willen, toch!
1

Met vriendelijke gi

Vancssa Krom
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Ook in weekend nog prima weer

Eindelijk was het dan zover afgelopen zondag, de zwoele

lentelucht nam bezit van Noord-Hollands grondgebied.

De langverwachte thermische opgang richting de 20° was

een feit! Zandvoort kwam -dankzij de aflandige wind- de

afgelopen dagen ook met deze luxe kwikstanden (soms

tegen de 'warme grens' aan met zowat 20 graden in me-

nige achtertuin).

Het goede nieuws is dat het Ook op vrijdag zit de wind

weer de rest van de week nog in de westzuidwest-

overwegend mooi blijft en hoek en zou er een bui

elfs mogelijk dat in kunni

isschien blijft het zogoed

Is droog. Dedagtempera-

uur verandert nauwelijks

n blijft rond die 16-17 B ra ~

en uitkomen. De nachten

erlopen steeds aan de

zachte kant met minima
Op dit moment al een ver- amper beneden de 8-9

Koninginnedag is ondoen-

lijk, maar de meest recente In het weekeinde blijft het

de periode tot en met het

weekeinde de magische 20

graden landelijk overschre-

den kan worden, mits de

wind niet teveel westzuid-

west wordt.

het juist richting di

wisseling minder weer ze

kunnen worden, maar dat

nog ver weg. Opmerkelijk

trouwens dat het in de pe

odetussen22en 27 april va

mooi weer is met jofeleter

dat

:nd- temperaturen presteren

nogaltijd op niveau {totiS

graden). Normaal isi4gra-

den overdag voor Zandvoort

aan Zee. Strandweer wordt

het nog niet echt, want bij

een koele aan la ndige wind

ligt het kwik eerder bij de 15

dan bij de 20 graden tegen

Deze donderdag verloopt ook de Zandvoortse boulevard.

weer prima in Zandvoort en hoewel het verder prima

Bentveld, met weliswaarwat weer is.

dan op de woensdag en het Let tenslotte eens op de

kwik levert ook iets in. De levende natuur, die als het

temperatuur ligt met een ware een groenexplosie

graad of 16-17 noS altijd op kent dezer dagen! Tegen

een aangenaam peil en de het weekeinde zitten de

'oostpassaat', die de afgelo- meeste bomen en struiken

pen dagen nogal hinderlijk grotendeels in het jonge

waaide, heeft plaatsgemaakt lentegroen,

vooreen vertrouwde aanlan-

digewind. weerman Mare Putto

Weer

Temperatuur

Max 16-17

Min 9

Zon 40%

Neer ag 30%

35%

25%

17-18 17-18

8 9

35% 30%

10% 15%



Daniel Plainview (Daniel

Day-Lewis) die zich als tot de Hallelujakerk van

alleenstaande vader ei- de charismatische

genhandig opwerkt van ganger Eli Sunday (Paul

arme mijnwerker tot Dano), slaan Plainview

oliemagnaat. Wanneer en H.W hun slag. maar

Plainview een myste- ook al maakt de olie

rieuze tip krijgt over hen rijk, toch blijft niets

een klein stadje in het bij het oude wanneer
Westenwaardeolielet- de conflicten

terlijk uit de grond zou en alle menselijke waar-

spulten, gaat hij met den-liefde. hoop.geloof,

zijn zoontje H.W. (Dillon ambitie, gemeenschap
Freasier) op avontuur, en zelfs de band tu;

op weg naar het stof- vader en zoon - onder

e Little Boston. In dit vuur komen te liggen

aar het plaatselijke bedrog en de rijkelijk

ermaak zich beperkt vloeiende olie.

Verdienstelijk cabaret van Thijs Maas en Daniël Arends

Zondagavond heeft een redelijk gevulde theater-

> Zandvoort twee tota.

lende cabaretiers aan het werk gezien. Thijs Ma

heeft het vooral nodig

Arends is een echte spraakwaterval die het van

zijn grappen moet hebben. Een gevarieerd

prograi

rfOO' .iOCp

Maas blijkt een begenadigd muzikant te zijn, die

diverse instrumenten bespeelt. Zijn composities

zijn geschreven in diverse muziekstijlen en bevat-

ten stijlen tussen blues en rap. Tussen de muzikale

onderbrekingen door probeert hij ook de lachers

op zijn hand te krijgen en heeft hij een goede in-

teractie met zijn publiek. Dat zijn grappen niet

altijd tot het publiek doordringen kan een aantal

oorzaken hebben. Ofwel ze zijn van een laag ni-

veau, ofwel het publiek kanerniet in meegaan of

Daniël Arends is van een ander kaliberen stijl. De
spraakwaterval die hij binnen iets meer dan drie

kwartier over zijn publiek heen stort, dwingt de

toehoorder tot alertheid. Hij steekt niet onder

stoelen of banken dat hij een adoptiekind is en

maakt daar ietwat harde grappen over, die niet

ardeerd werden. Zijn woord-

spelingen zijn van behoorlijk niveau enduidenop
kennisvan de Nederlandse taal. Ook Arends heeft

de nodige zelfkennis en laat die doorklinken in zijn

nd derhalved

ngteksten van Ma,

grappen en zelfspot v

h, the Picture...

Roy Kuijpet

Amsterdammer m
Zandvoort

Al ruim 14 jaar is de Amsterdamse Roy elke zomer in Zandvoort

te vinden. Zijn ouders bezitten namelijk een huisje op het

noordstrand.Van april tot september brengt Roy zijn weeken-

den hier door, altijd met veel plezier en slechts af en toe met

lichtelijk gemis naar de grote stad!

Roy is 22 jaar en werkt bij de

geneeskundige dienst van

de Koninklijke Landmacht.

Voor zijn werk 'woont' hij van

maandag tot en met vrijdag

op de kazerne in Ermelo. "Ik

ben dus eigenlijk maar wei-

nig in Amsterdam te vinden,

want zodra de lentezon zich

laat zien, breng ik mijn week-

enden door aan de kust!" ver-

telt hij.

A'dam versus Z'voort

"Wat ik zo prettig vind hier,

op het strand in Zandvoort, is

devrijheiddieikheb. Ookalis

er weinig privacy met al die

andere mensen om me heen,

toch kan ik altijd lekker mezelf

zijn. Op het strand gaat ieder-

een rustig zijn eigen gang. Er

hangt gewoon een relaxte

sfeer, (n Amsterdam is dat

vvd ee's ;"airis.hoor : "ve-te t

'. "Het enige wat

ik in Zandvoort wel mis

zijn de mogelijkheden

om goed uit te gaan. Je

hebt hier zeker gezellige

kroegen en discotheken,

naar écht uitgaan doe

k liever in Amsterdam!",

rtelt hij.

Vrienden

Doordat Roy al zo lang, zo re-

gelmatig in Zandvoort te vin-

den is, heeft hij ook hier een

vriendenkring opgebouwd.
Hij vertelt: "Ik heb een tijdje

in het dorp gewerkt. Hierdoor

heb ik veel Zandvoorters leren

kennen. Natuurlijk zijn er ook

veel jongeren die, net als ik, in

Zandvoortse Courant nu

de zomer naar hun strand-

huisje; komen. Met sommige
van hen hebikeen hele goede

bnnJ opgebouwd. Als we el-

kaar dan in de zomer treffen

op het strand is het meteen
weer ouderwets gezellig!"

Eigen huisje?

Vroeger was Roy echt elk week-

end in Zandvoort te vinden en

'woonde' hij hier zelfs tijdens

het hoogseizoen. De laatste

tijd wordt dat wat minder "Ik

wil het liefst e Ik weekend rich-

ting Zandvoort komen, maar

dat lukt niet altijd. Het is zo

lekker op het strand met het

zonnetje en wat wind erbij.

Over een jaartje of twee hoop

ijn eigen huisje te heb-
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ejai rte

komen, want ik zou het v

dus Roytotslot.

In the Pieture...
Je passie, je hobby,je leven... wij zijn geïnteresseerd in jouw

varhaal! Pus meld je aan via jongSlzandvoortsecourant.nl en

kom ook eens met je kop in de krant!

Stephattie, Fauline en Sutiah

f

Heb je ff...

... voor Amber Koopman, 1 7 jaar

Waar kennen we je van?
'"•' =!!>.; hui hebben ;'.. he me :.! eer;"- ee' ; ee-t ': gene-- bj l-ae-

persalon Hizi Hair. Ik volg een

particuliere opleiding aar, de

University of Hizi Hair. Sinds ja-

nuari loop ik hier stage. Het be-

valt me goed. Ik heb het erg naar
-- -

i
|
n ik. I< ben il: rog een junior

".-etvlier.e, dus -sa-" "-ag k niet

<ni|"t:en. Vjn taak is vooral om

cc .-. in<c e- 'et\c :ö en verzorgt

uit te laten zien. Verder zorg ik

ervoor dat de klanten gastvrij

worden ontvangen."

Wat doe je als je vrij bent?

"-Is k tijd i'i'b ape-r, -V g< ; .:g. "' -'"" '''"' 'ri-'-'oeï: e- <:\c

yoYöcn. daar h:n il' al rr.jn en tig ie
1 1 kwijt, ''ttvcr vi-d ik h

gezellig om met .. .endinnen ku- c d ngen vc --oen. Pa:, kan vi

al ii' e ijn. Van ütMi i~-s$\e ; irie ;- tot een a.-on^ e L-s^ppen.'

Heb je een toekomstdroom?
< r'oop k de t

ooit een eigen kapperssalon te

haar. Om dat te runnen doen -oeV, ik h cna -og een spee.ia e

opleiding voor Afrt haar volgen. Vet -iro haar kan je veel

<a-ïcn op. Pat --aakt "ev .'oor mij cc uh.'^ag ng c— —c cr\'

-.'t- aa=.n erd coc-, et lieiVi.' :o.. Kc- ;ir.<? in Pcvtetdam

I Know Where It's @
isdeVoorja;

Vrijdag 25 april:

Karaoke bij Café Oomstee, tijde

Karaoke reeks. Het thema is7o's& 80's en dis-

co & dance! Dus kom deze vrijdag naar Café

Oomstee aan de Zeestraat, laat je zangkwa-

litelten horen en overtref het succes van de

Zaterdag 26 april:

Clubög met DJ Steef @Woodstock,

laai. Dit feest is gratis en het begint

Dinsdag 29 april:

Beginning', v

bij het Patronaat i

cht

. Op de;

ht doen de grootmeester vsn

de begindagen van de house herleven,

i.MissMonicaen Dano. Een kaartje kost

n de voorverkoop en € 15,- aan de deur.

Het feest begint om 23.00 uur.

pluspunt
e opvang De Boomhut

amggf °Pen

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Column

Fijn! Weekend!

Na een drukke dag werken

begint dan eindelijk het

weekend. Over het alge-

meen denk ik daarbij aan

rust, ontspanning en vooral

aan 'bijkomen' van de afgelo-

pen week. Eigenlijk begrijp ik

totaal niet waarom ikzoover

'het weekend' denk, aange-

namelijk zijn volgeboekt met

uitjes en andere verzetjes.

Zo startte ik ook deze vrijdag

met een verjaardagsfeestje

dinnetjes... Daar ik met de

trein direct uit mijn stage ar-

riveerde kon ik mij overgeven

aan de alcoholische versna-

peringen die op de tafel wa-

ren uitgestald. Al gauw werd

de vermoeidheid omgezet in

een prettige vorm van ener-

ï. Ma; wijn

drinkt, kweekt luizen. Echtei

is er in het weekend geen tijd

om uitgeputte zijn, er moet

nog van alles gebeuren. Met

een brakke kop sta ik naast

mijn bed om aan mijn stu-

te werken. Daarentegen

<erd ik 1

zwoegen onderbroken door

mijn lieftalligetantedieeen

gezellig uitstapje voor ogen

had op deze mooie zaterdag.

Tsja, aangezien mijn toe-

stand niet optimaal was om
mij op mijn studie te storten

besloot ik mee te gaan. Maar

ook dit leidt tot uitputting.

Eenmaal thuis hijs ik me
in mijn nieuwe en veel te

strakke spijkerbroek (deze

moet volgens de verkoop-

ster nog uitlopen...), om ver-

volgens meteen te vertrek-

nieuwe party op mij wacht.

Een verstandige beslissing

om met de auto te gaan,

zodat de alcohol vanavond

geen kans krijgt. Inmiddels

is het zondagmorgen en lig

ik in coma tot er keihaard op

mijn slaapkamerdeurwordt

getikt. Aangezien het zulk

dat het wel leuk is

imen te ontbijten'.

juder

weeruitge-



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r , Sport ra ad Zandvoort

mm
OokvoorojeWn

(jezelf e bloeiers!

Haltestraat 05 Zandvoort tel.: 025-57 '2-0 ^>

e H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

s 1ZANDKORREL NVUL60N
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. Q 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

Inleveringróórmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelftjeweek
Uw /bedrl | fi)naam

.' .'!,". .'.1 :'i'\toartvakjeplaal5 fl

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

«Zandkorrels
Zandvoortse Courant 24 APRIL 2008

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade Ard.

LidBOVAGen NAR
Max PlancksKaat 44.

tel. 5730519

/o 6 -5349 8 304
www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Adviesen aanleg

(draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

Aanbieding tot juni:

gezichtsbehandeling

plus rug-schouder-

nek-massagevoor

maar€55.

Beautysalon Myrna

(vandeZamster),

Van Speijkstraat 2/101,

tel.06-48318230

of 5720108

Ongelukkig?

Gebed nodig?

Bel Huisvan Gebed

Zandvoort

(tel. 5363804)

vooreen luisterend oor

of gebed. Wij bidden

tot Jezus die u geneest

van ziekte en/of pijnen.

Te huur:

royale gestof.

woonruimte in Zvrt,

70 m* in souterrain

voor net, werkend stel.

Ind. woonk.slaapk,

badk + ligbad. Voll.

inger. keuken met oa.

oven, vaatw., koelk.,

Ap. bergruimte.

Huisdieren niettoegest.

HuL.rpr775.-p/rn

incl g/l/w. Bellen,

uitsluitend na 20.00

uur: 023-5713116

Vakantieapp.

te huur, in Zwartewoud

(Duitsl).

Verhuur

per week €280,-.

Info: 5731205

Popko.

de dorpskerk.

God is liefde,

dat is wat jullie

uitstraalden met

ullie zang. Prachtig!

Een kerkganger.

Ziek, depressief?

Jezus geneest!

Genezingsdienst

op 25 april in de Shelter,

Eksterlaan 1 te

Haarlem, 19 30 uur.

Kom kijken, ervaar dat

u weer normaal kunt

1. Kom vroeg, 1

i.'ht

nette huish. hulp.

Tel. 5739461,

18.00 uur 06-12325767

de avonduren,

tel.06-28956585,

Inde |7*i7
Sp\ tLightsjJ/
Iemand bedanken, — '

I feliciteren ofverrassen?

•t hem/haar eens in de

spotlights!

50 plus pagina *,<,,*,

V ji)
Tafeltje Dekje rkom

Tijdens een vakantie in Noorwegen kwam To de Vries ongeluk-

kig ten val. Ze belandde in het ziekenhuis en werd later over-

gevlogen naar Nederland. Eenmaal thuis maakte ze gebruik

van Tafeltje Dekje omdat ze zelf nog niet in staat was te ko-

ken. Ze was erg tevreden over de maaltijdservice. "Als ik beter

ben, ga ik ook maaltijden rondbrengen",beloofde ze Nathalie,

de ouderenadviseur en vrijwilligerscoördinator van Pluspunt.

eiilinkubwgi :r;j:iv. rc^-.t

To en Ge-' de Vnei b'e'gen iu- i"°e: "•aa t de 1 '
111 ontvangst

al zeven jaar koelverse maal- nemen. Ze hebben gemiddeld

tijden rond voorTafeltje Dekje. acht vaste klanten, waar ze

Elke donderdag om 10.30 uur ook even een praatje mee ma-

melden zij zich bij de keuken ken. "Je krijgt een band met de

de lijst met cliënten en dozen kleinkinderen van 12, 13 en 16

altijd meehelpen rondbren-

gen. Dat vinden ze zo leuk!

Je kunt niet jong genoeg met

Vrolijkheid

Ze brengteen maaltijd bij me-

vrouw Henkemans. "Vooral de

vegetarische gerechten zijn zo

heerlijk" zegt ze, zich verheu-

gend op de tahoe in witte

wijnsaus. Men kan kiezen uit

twee diners met vlees of vis

en een vegetarisch menu. Op
dinsdag krijgen de cliënten

een lijst waarop ze voor maxi-

maal vijf dagen hun maaltijd-

keuze kunnen aanstrepen.

Op donderdag wordt de lijst

weeropgehaald. Tafeltje Dekje

wordt georganiseerd door

welzi -'so'ganisatie Pluspunt.

Mevrouw Koene staat haar

maaltijdbezorgster al op te

wachten. "Ze brengt altijd een

hoop vrolijkheid mee," vertelt

ze over To de Vries. De 'dienst'

vanToenGerziter na een uur-

tjeop. Bij Nieuw Unicum staat

een kop soep klaar"Die is altijd

heerlijk", roept Ger, die er wel

aan toe is. De klus is weer ge-

klaard. Eet smakelijk!

Naar de bollen

Louis Davids z ;r:"Naar de bollen, naar die prachtige

bollen, waar je sprakeloos geniet, van de kleuren die je ziet".

De ANWB heeft een autoroute uitgezet van 62 km: de Bollen-

streekroute.

De route is eenvoudig op te pik-

ken als u vanuit Zandvoort via

deVogelenzangseweg r chting

Hillegom rijdt. U moet dan bij de

Leidsevaart de brug over. Daar

komt u vanzelf een zeshoekig

ANWB-routebordje tegen. Als

u de bordjes volgt komt u door

Hillegom, Lisse, Sassenheim,

Warmond, Oegstgeest en

Rijnsburg. Vervolgens rijdt u

door katwijk en Noordwijkom,

via Noordwijkerhout, weer op

de Leidsevaart uit te komen.

Ook voor motorrijders een

Strandwal

Wist u dat Hillegom e

geest in de vroege

eeuwen kustdorpen

Zo'n 5000 jaar gelede

lange strandwal met lage

duintjes. De route voert u ook

door de huidige kustplaatsen

Katwijk en Noordwijk, beiden

totaal verschillend van karak-

ter Katwijk is een wat behou-

den familiebadplaats, terwijl

Noordwijk een mondainere,

hippere uitstraling heeft.

Jatwerk
De tulp, waar Nederland we-

reldberoemd om is, komt oor-

sl' ren -ïel ijk helemaal niet uit

Nederland. Het Latijnse woord

Tulpia betekent: bloem die lijkt

opeen tulband. De tulp werd in

de middeleeuwen gekweekt en

verhandeld in Turkije, waar de

mannen tulbanden droegen.

Sultan Soeleimangafzeaf en

toe cadeau als relatiegeschenk.

hoofd van de kruidentuin van

de Oostenrijkse keizer, er een

paar. LatervertrokClusiusnaar

ons land, werd professor aan de

universiteit van Leiden en tege-

lijk de baas over de kruidentuin

van de universiteit. De tulpen

nam hij natuurlijk mee. Opeen

nacht gebeurde het. Eenaantal

van zijn mooiste tulpenbollen

werd uit de tuin gestolen. Met

die gestolen bollen begon de

bollenhandel in Nederland.

mijn lust en mijn leven

Lyde de Graaf gaat kopje onder

Zeven jaar geleden haalde ze haar eerste duikbrevet. Inmid-

dels heeft ze er drie: open water, advanced en rescue. Strak

in het duikpak,met een 12 liter persluchtfles op ha

loodgordel van vijf kilo om

haar middel, vinnen, duikbril

en gewapend met een duik-

mes aan haar been verkent

Lyde de Graaf de wondere on-

derwaterwereld.

"Het is fantast

ze vol enth

water is het zó mooi en n

tig Het is een heel ande

wereld." Lyde, die tijde

kantooruren coördinatorv

Loket Zandvoort is, duikt

haar vrije tijd in binnen-

buitenlandse wateren.

Nederland ligt :

tig in de Vinke:

gebarentaal zodat je ond

water kunt

Duikteam Zandvoort

elke dinsdag. af

i het z nbad

- of

de Ma; e Pi3=

;chjtt g
"

het Oostvoorn

in Zeeland. "Di

kreeftjes zijn zo

het buitenland heeft

koraalriffen van Bonaire.de

Filippijnen en Egypte bewon-

derd. Haar favoriete du ikstek

isMarsa Alam, in het zuiden

van Egypte, waar ze dolfij-

nen tegenkwam. "Maar ook

de Pilot- en Napoleonvissen

waren prachtig. Bij mijn bud-

dy (duikmaatje) Ast rid Snoep

zwom een grote groene

Murene tussen haar benen

van Center Parcs. Het tear

telt 48 leden. De ene week

er conditietraining en de ar

dere week 'flessentrainin^

Dan trainen de actieve du

kers hun vaardigheden me

hunduikuitrusting.Ookwo

den situaties nagebootst die

tijdenseenduikin buitenwa-

ter bedreigend kunnen zijn,

verstrikt kunt raken. En de

niet-actievelingen zwem-
men lekker baantjes. Ze zijn

serieus met hun hobby be-

zig, maar het is ook enorm

gezellig. Vanaf 16 jaar kun je

ordei Ma; 50-plu

r. Dat v ïchrik-

ken, maar alles was oké met

Astrid en we konden onze

duik vervolgen." Lyde's grote

wens isteduiken inThailand

en Indonesië.

Duikteam
Sportduiken doe je mini-

maal met z'n tweeën, voor

de veiligheid. Tijdens een

duikopleiding leer je ook

sers? "Die zijn ook van harte

welkom. Vele van onze d

kers zijn 50+", verklapt Lyde,

"belangstellenden moeten

maar eens komen kijken en

een afspraak maken voor e

proefduik."

V001

u kijken op internet: wv
duikteamzandvoort.org

bellen met Lyde de Gr,

die behalve actief lid 1

secretaris van Duikte.

Zandvoort is. Haar tel. n

023-5353389.

kun:
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Ge mee -te ij <e publ caiie week 7 - 200S

Vergadering College

De !?eslu ".enlistva" de co legevergaderingvan 14 april

en de verdere in week 16 door het college genomen

besluiten zijn 22 april vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Nota Beleidsregels en Verstrekklngenboek Wmo
vastgesteld

In de vergadering van 11 maart 2008 heeft het college

Nota Be Ie ds regels en Versi-e"i ,"gen:oek Wmo vast-

gesteld. Deze Nota irsed": m vvei kmg acht dagen na

publicatie en ligt gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de web-

site. In de Nota Beleidsregels en Verstrekkingenboek

Wmo wordt het beleid uiteengezet ten aanzien van

de individuele verstrekkingen uit de Wmo. Het gaat

hier dan om verstikkingen a s een rolstoel, een woon-

huis Ivo uden l:e ge ""eente Zandvoort it e;
:

t naar een

transparant beleid, waardoor burgers op de hoogte zijn

het ee" ar- r.-.: aa j /cc Ten ve :

:"."-e:.:kii'ï. oetvvo'de

doorlopen, wat het vervolg daarop kan zijn en waarom

een bepaalde beslissing wordt gi

Vergunningen

n aanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Za'dvooi

t

- Kostverlorenstraat 105, plaatsen zwembad en bijgi

bouw, ingekomen 14 apri 2008. 2 008-062 Rv2e
_
'a se

dige verlichte reclame, ingekomen 14 april 200

2008-063R

- Zandvoortselaan mast nr.74, plaatsen dubbelzi

d ige verlichte reclame, ingekomen 14 april 200:

2008-064R

- Frans Zwaan si raat 32. gedeelte lijk verg roten won in]

rgekome" 17 ap' I :co8, icoS-oSykv

- Kostverlorenstraat 105, plaatsen damwand, ingeko-

Bentveld:

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Za'dvooit

- Kruispunt Zandvoortselaan -Tolweg, herinrichting

kruispunt, ingekomen 16 april 2008, =oo8-o66Vr.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-

deze inzien tijdens openingstijden Deze publicatie be-

tekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor

deze bouwplannen v steling van het bestemmings-

plan of bouwverordening kan worden verleend, kan

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

worden gemaakt Een voor ie nen lot het verlenen van

vrijstelling wordt af: on eed ^ gepi.ibl ceerd Deze publi-

catie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunnlngen aangevraagd

gebied Louis Davidscarré

- Cornelis Slegersstraat en omgeving, 5 kastanje-

bomen, 15 populieren, 2 sie rappels en 1 iep, aanvraag

ingekomen op 31 maart20o8, i.v.m. bouwrijp maken

uitvoering ie fase. h-' plant :; gedeeltelijk opgenomen

in het herontw kkelirigsproje.it Lo ,15 Davidscare

- Prinsesseweg en omgeving, ï kastanjeboom, 31

populieren, 9 iepen, ï dennenboom, 12 esdoorns,

7 coniferen en ï lindeboom. a;-'V:aag ingekomen op

\r-T "- :".

I :
"h

1 1 1
; geneete r-. opgekomen .11 'ei hei-

ontwikkelingsproject Louis Davidscarré.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

deze inzien tijdens openi'gsi
1
d e Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schrifte ijk kenbaa' maken b
1

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-,sioop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Gasthuisstraat 11, gedeeltelijk vergroten woning,

- Perceel naast Ka m.On nesstraat 6, tijdelijk plaatsen

•eienpaiv. verzon" en "f ap-i cec'i. 2 o 07 -2 1 o R /

Haa-ieiiv afdeling Be:iiiurs-eo"t. Postbus 1611 zooj BR

Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

voorlopige voorziening \-a enen bi de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-

lop ge /:::- -z e "ing vv o 1 d t gnd";? recht geheven

Evenem en ten vergunningen verleen d

E--' evene menie nve 'gjüii ng s ve-ieend va o

-Pole Position,Voorjaarsmarktop25 mei 2008 en de

Zo er' "ai kt op ;o aug..st, ; 201-8

-KoninginnedaggoapribooS en Bevrijdingsdag 5 mei

aan StichtingViering Nationale Feestdagen Zandvoort

opoa het Gasthuisplein.

Gehandicaptenparkeren

Op grond van het op 1 november 1999 in werking

getreden Algemeen De Ie gat eteslu t 1999, hebben

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 19

februari 2007 besloten tot: De aanleg van een gere-

se.-ee ;r geli.^inii :-|v.i
,

".'-.-i k--i p ...v.. a.a- Dr : ava.,-

Verkeersbesluit Koninginnedag 30 april

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten om, voor de duurvan de te houden festivitei-

op woensdag 30 april van 7:oou tot 23ioou.i

de borden confor— model C01 : "gesloten voor verkeer

in beide richtingen") van bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en V'eikeei steken;, 090 te plaatsen op

de onde ge noemde locaties,

- op het Gasthuisplein direct ten oosten van de

lat

lat dir

Bentveld: - in de Prinsenhofstr

- Saxeivodeweg 101, plaatsen erfafschei ing,ve 10"- Sp oorbuurtstraat

den 15 april 2008, 2007-266 Lv - in de Spoorbuurtst

Mva'iiestiaat-Ailiieiv es

Kapvergunnlngen verleend - in de Haltestraat dir

- Haarlemmerstraat 84, ï den nenboom verlee dop Zeestraat

24april20o8 -inde Diaconiehuisstraa

-Wilhelminaweg i6 :
i denne boom, ve leend P24 Nieuwstraat

- Zandvoortselaan 321, i dennenboc

24 april 2008

,r' glie.i:: - "?
; e n e- 11 te ;:•; stad una :.e

lier L.ebaer ngediend. •Linnen ;ege'i de 'cc-.

^f3 Gemeente Zandvoort

-op de lordelijke en zuidelijke rijbaan van de Pril

- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis

Davidsstraat

-op het Raadhuisplein zodat 3A van de rotonde afgezet

wordt en alleen de verkeersbeweging Oranjestraat -

Grote Krocht mogelijk blijft.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

tevens besloten om:

op 2? apri 2007 de horde 1 " Eoi (Verboden te mar-

kere n"i var h; lage I van e: \eg ei'ur'iiVe 1 iee r,';ge ;

a

en Verkee-stekens 1990 met onderbord "Woensdag

a.s."te plaatsen op de locatie van de parkeervakken in

het gebied van de fefiiviteite" zodat het gebied van de

festiviteiten op Kon ng nnedag -,i j is van geparkeerde

Op grond van vorenstaande maatregelen besluit het

college van Burgemeesteren Wethouderstevens een

tijdelijk bus halte (Bord L03) te plaatsten in de Oranje-

straat direct ten zuiden van het Raadhuisplein.

Afsluiting Gasthuisplein op 1 en 2 mei

Het college van burgemeester en wethouders heeft

besloten tijdens de Kadobraderie op 1 en 2 mei 2008

00 liet Gasthuisplein fys e-.e afslu t ngen (midde s

o ;-!£' t kei' voo 1 e 1
' va- 'et ure" ecteie 1

' s <r aie r aa :

inclusief de borden conform model Coi van bijlage I

van het Regie me 111 Ve 1 ke eis regels en Verkeerstekens

1990 te plaatsten op de volgende locaties:

iet Gasthuisplein d

t Gasthuisplein direct t

i de Gasthuisstra

> uur tot in beginse

Bezwaarschriften

Dehierbovengen<

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens opc:"ings".i|aei. Belanghebben-

den kunnen ged ..rende een te -'m ij" van zes weken na

bekend making een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum va" beke' d -"a<mg s de verzend datum

van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermeld ing va" "bezwaar" - de rechterbovenhoek

van uw brief aan I" et co i lege va- E ui genieester en Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bi| de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem

Een dergelijk verzoek die 't ve: ge ze la te gaan van een

afschriftvan het bezwaarschrift. Indien het een vergun-

ning betreft voo reven en" ei" te 11. vertoningen op of aan

de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten,

verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, ex-

ploitatie ofspeelautomaten, dient u uw bezwaarschrift

aan de burgemeester te richten.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikba arvia (02 3) 574 oo.

maandag t/m onderdag 8.30 -17.00 u uren vrijdag

8.30-16.00 uu

Melding of kla cht?

BelmetdeCen raleMeldlijn( 23l 574o 00, ófV op

de website het digitale formu ierinófs uureen rief

naarde klachte ncoördinator.

Openlngstljde 1 Centrale Ba Ie

Maandag t/mv oensdag: 08 30-16.00 uur

Donderdag: 08 30 -20.0c uur

Vrijdag: 08 30-12.30 uur

Tijdens de dond erdagavondo enstelling kuntur aar

vooreen beperkt aantalzaken terecht: p aspoorte nen

rijbewijzen e.d.

Openlngstljde 1 begraafplaa ts

De algemene b egraafp laats ndierenb egraafp aats

aandeTollenss raat zijn dage ij ks open usseno 00

-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak n aken met ee i college d doet vla

het centrale te efoonnumm r. Daarbi geeft u aa"

waaroveruhet ollegelidwilt

vakafdelingverwezenv ordt.

dat

Vragen over e n bouwplan?

Voorvragen ove renncreteofgewenste b ouwplar nen

is de werkeenhe d Vergunningverlening pwerkd gen

telefonisch ber ikbaartussen 09.00 en 10.00 u r.

Op zoek naar vverk?

Werkgevers e werkzoekers maken gebruik van

www.werkenir

aanbieden van

zandvoort.co

banen in Zand

m.Voor h et vinde nof

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Bakerstreet opent nieuwe zaak in Zandvoort
In wat oorspronkelijk de oudste automatiek (Sols uit 1946) lopers of fietsclubs eerst e.'

was, is op vrijdag 18 april een 'shop-in-shop' broodjeszaak

geopend. Franchisenemer Robert Slag, samen met broer

Alexander en zijn team, biedt nu met de bestaande snackbar

'Het Plein' meer mogelijkheden voor de verschillende eet-

momenten van een dag.

bij ons langs kom
goede start "Het assortiment

bestaat uit vers afgebakken en

ter plekke belegde broodjes,

panini's, warme snacks, verse

sappen en smoothies, salades

sn lekke.: "ijen voer bij een Yo-:-

heerlijke Java bonenkoflïe.

De oer-Hollandse broodjes-

ke"e" Bskerstreet Is een sterk

g::.ie ende franchise formule

met inmiddels 97 vestigir

gen in Nederland en Belgh

Bakerstreet is te vinden i

benzinestations, doe-het- of lunch. Te denken

zelfzaken, wegrestaurants, ook aan het steeds groeiende bar 'Het Plein' enigszins weg maken bijvoorbeeld nog elke terras met 40 stoelen ;

meubelboulevards en op Ai fitnessgebeuren en wij willen en daarom hebben wij nu een dag schoon!) een ruime keuze het Kerkplein 12. Tel. 5732625,

locaties in steden, verspreid graag dat bijvoorbeeld hard- grote stap gemaakt met dit op dit gebied." www.bakerstreet.nl

wer het land. En nu du:

n Zandvoort.

Siag:"Wi| willen inspele

behoefte van de gast a

Natuurlijk blijven de 24

ten softijs voorradig en voorde totaalconcept van drie zaken

sinds vier jaar zelf gemaakte in één pand. De trend is toch

frites is men nog steeds van dat de klanten gezonder wil-

gezond en verantwoord ontbijt harte welkom. Robert: "De uit- len eten en wij bieden thai

3akerstraat Zandv

= lke dag vanaf 08.

nd en bij goed v

s familiebedrijf (zijn ouders het prettig vertoeven op het



VOETBAL Zaterdag Basketbal Heren

SV Zandvoort weer kwelgeest voor Young Boys Ruime winst heren en dames Lions heren fluitend naar einde competitie

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft de gedoodverfde

kampioen Young Boys afgelopen zaterdag in Schalkwijk het

vuur na aan de schenen gelegd. Het jonge elftal dat trainer

Pieter Keur de wei instuurde maakte alleen in de tweede mi-

nuut een verdedigingsfout waardoor Mike van Dort zijn ploeg

aan een voorsprong kon helpen. Aanvallend echter werden de

spaarzame kansen niet benut waardoor de wedstrijd met i-o

verloren ging.

] ,V, i.:i-ie

Achterin kwam
ten maar doe

van Kampen hield weer op

raadselachtige wijze zijn te-

genstander van het scoren af.

Saillant detail: Van Kampen
staat komend seizoen bij zijn

tegenstander van afgelopen

Weekend onderde lat!

Zandvc-or: kom : ::" d :;>::' de:e

Zowel het dames- als hetherensoftb

Sport Combinatie kwamen tot ruime

versloegen Olympia/DSC'74 5 met

ndeZandvoorts'

lingen.Dedame

4, terwijl de rn op

eigen veld met 16-5 sterker waren dan RCH/Pinguins 3.

Junior Iris Lagas met 4 honk-

slagen uit 5 slagbeurten was
de meest opvallende speel-

stersaan ZSC-zijde in de uit-

wedstrijd tegen de dames
van Haarlem Olympia/DSC'74

Pin, 53 Ir

wÊi ' Pull

voor de vakantie. Normaal

gesproken komt het elftal

voor de play-offs. Komende
week komt Almere op visite

voor de laatste wedstrijd van

het seizoen. Almere is door de

KNVB gevraagd om de com pe-

titie af te maken alhoewel de

clubfaillietisdooreen schuld

van maar liefst €600.000! De

polderboeren hebben daarop

pos i:ie
j:

gereageerd en maken

dus de competitie af. Als dat

niet zou zijn gebeurd, zouden

een paar topploegen op an-

dere plaatseri zij" geëindigd

omdat punten gehaald tegen

teams die uit de competitie

worden gehaald, allemaal

verloren gaan.

5 Al in de ie inning nam ZSC

een 3-1 voorsprong door runs

van Sylvia Koper, Martlna en

Marcella Balk. De thuisclub

wist op het werpen van Wilma

van Riemsdijk f4x j-slag, ix

4-wijd, 9 honkslagen tegen)

ook een run over de thuislat

te brengen. Door runs van

iris Lagas (2e innning), Nieki

Valkenstijn (3e) en Iris Lagas

en Marcella Balk (4e) nam ZSC

*, JLA.

Doelman Mkhel Jan Kampen Is verslage

De grootste kans voor

Zandvoort deed zich pas in de

weede helft voor. Nigel Berg

;on ontsnappen na een mooie

steekpass uit het Zandvoortse

middenveld. De jonge speler

was echter niet bij machte

om de Young Boys-keeper te

passeren. Het was voor trainer

Keur het sein om een verdedi-

ger op te offeren voor een ex-

tra aanvaller. Hierdoor werd en

er wel een paar kleine kansen

pe:eée"d maar meerook niet.

een 7-3 voorsprong. In de 5e

en laatste slagbeurt scoorde

ZSC op 11 honkslagen liefst 13

runs waardoor de eindstand

op 20-4 voor de Zandvoortse

Heren

De heren van ZSC zagen RCH/

n op het werpen

vanTjeerd Buijs <2X 3-slag, 2X

4-wijd, 8 honkslagen tegen).

Het betekende een 0-4 achter-

stand, d e :n deg.el: knikkende

slagbeurt al ongedaan werd

gemaakt doordat Buijs, Peter

Douma, Jeroen van 't Wout en

Marcel Paapdethuisplaat wis-

ten te bereiken: 4-4. In de 4e

inning nam RCH met 4-5 op-

nieuw de leiding, maar in de

gelijkmakende slagbeurt boog

ZSC de achterstand, opnieuw

door runs van Buijs en Douma,

5e inning werd de partij definf-

:ie~ beslist toen nog eens vijf

ZSC slagmensen dethuisplaat

bereikten, geholpen door een

homerun van Ernsto Vonsee,

12-5. Ook in de 6e slagbeurt

bezorgde een homerun, nu

van Van 't Wout (4 uit 4), ZSC

de eindstand op 16-5 kwam

Voetbal Zondag

Zondagteam blijft in degradatienood

Door met 2-0 te verliezen van mededegradatiekandidaat

DSOV blijft het zondagteam van SV Zandvoort nog steeds in

degradatiegevaar. De laatste wedstrijd zal uitsluitsel moeten

geven wie het reeds gedegradeerde RCH naar de vijfde klasse

vergezelt.

In de eerste helft zag het

er geenszins naar uit dat

Zandvoort het zou afleggen

tegen DSOV. Zandvoort voet-

balde beter en drong DSOV
ver terug. De Vijfhuizenaien

moesten het hebben van

counters die werden opgezet

met lange halen naar voren.

Jan Zonneveld zag een fraai

schot tegen de lat belanden

eneenknalvanBillyVissertrof

de doelpaal. Voeg daarbij een

op het randje van buitenspel

afgekeurde treffer van junior

Chris DÖIger en er kan gesteld

worden dat het de b^.ig.ssten

nietrr e zat.

Op slag van rust liep

Zandvoort in de val van de

tactiek van de thuisclub en

kon spits Meerstra een voor-

zet geheel vrijstaand binnen

tikken, 1-0. Deze treffer viel

natuurlijk op een zeer onge-

lukkig moment. In de tweede

heft s Zandvoort er niet meer

in geslaagd deze tegenslag

te boven te komen. Het spel

werd er niet beter op en het

werd zelfs van beide kanten

een zeerslechte tweede helft.

Na een kwartier in de tweede

helft opnieuw een snelle uit-

braak van DSOV en weer kon

nu de vrijstaande Van Bern mei

van dichtbij r

DSOV nam geen enkel risico

meeren roeide alle ballen ver

weg. Ondanks dat de goed

leidende scheidsrechter tien

minuten extra tijd bijtelde

kwam er geen verandering in

Met nog een wedstrijd voor

de boeg is RCH gedegradeerd

en voor de tweede degrada-

tie plaats komen Zandvoort

en DSOV nog in aanmerking.

Deze teams staan opde rang-

h|s:ge 1 kin punten. Zandvoort

heeft alles nog in eigen hand

en moet zondag in de thuis-

wedstrijd (aanvang 14.00 uur)

tegen RCH toch kunnen win-

nen. DSOV moet op bezoek b
j

B oemendaal dat nog volop in

stnjd is voor een plaatsje in de

nacompetitievia een periode-

kampioenschap.

Kansloze nederlaag handbalsters

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen DSOV

in Vijfhuizen met 20-10 verloren. Bij rust was de wedstrijd

reeds beslist omdat de thuisclub een 12-3 voorsprong had

Alleen in het begin

wedstrijd \

elijkwaardige strijd.

:elfs twee keer 1

S (0-1 en 1-2), di

1 de thuis I
.. L-

het heft volledig in handen. In

de 2e helft bleef hun proüuczie

beperkt tot 8 doelpunten, waar

ZSC er 7 tegenover wist te stel-

len. Overigens was DSOV van

mening dat de scheidsrechter

vierdoelpunten over het hoofd

had gezien. Op het formulier

kwam echter als eindstand

20-io te staan.

Namens ZSC scoorden Daphina

van Rhee en Lucia vd. Drift 2

keer. Christel Gazenbeek,Aniek

de B.iyzer, Suzanne Zwemmer,

Laura Koning en Martina Balk

scoorden letten doelpunt.

zr
Sport verbroedert!

www.sportlnzandvoort.nl

De heren van Lions hebben hun laatste wedstrijd van het sei-

zoen fluitend af kunnen maken. Waar tijdens het seizoen in

iedere wedstrijd wel een kwart was aan te wijzen waarin het

even niet liep, was het afgelopen zaterdag in de Korver Sport-

hal een en al concentratie en werd KTC 2 met een 86-51 neder-

laag terug naar Overveen gestuurd.

iemand die gemiddeld 23

punten per wedstrijd maakt,

is voor ieder team belang -lik

Ook Robert is natuurlijk een

geroutineerde kracht en heeft

in die paarwedstrijden dat hij

mee heeft gespeeld gemid-

deld 15,62 punten gemaakt.

Komend seizoen proberen we,

met hulp van het bestuur, om
die eerste regioklasse over te

slaan en direct naar de derde

rayon klasse te promoveren.

.." <<o S "''lO-se, Ivar Ooms en

kingen. Mis

Crabbendan

Het waren vooral Ron v.d. Meij

en Robert te Pierik die er om
streden om de schrijver het

meeste werk te geven. Lions

startte sterken maakte in het

eerste kwart al het verschil.

Deze lijn zette zich de vol-

gende kwarten voort met de

bovenstaande eindstand als

resultaat. Uiteindelijk werd

V.d. Meij topscorer met 22

punten en maakte Ten Pierik

eigenlijk een saaie wedstrijd

Omdat wij geen dip kenden

deze wedstrijd werd het

verschil met 35 punten het

grootste van dit seizoen. We
kijken terug op een goed sei-

zoen. We hebben ig wedstrij-

den gewonnen en slechts 1

verloren. Het ging crescendo

toen Ron terugkwam. Op zich

Louis Blok Rapid toernooi op Hemelvaartsdag

Het 28e Louis Blok Rapid toernooi van de Zandvoortse Schaak

Club zal op 1 mei aanstaande, Hemelvaartsdag, in het Ge-

meenschapshuis plaatsvinden. Het is nog de enige activiteit

die deze eens zo roemruchte club organiseert.

het 50-jarig bestaan van de

cl jb i niet

meer weg te denken van de

vaderlandse schaakkalender.

Evenals afgelopen jaren ver-

wacht de organisatie weer
tussen de 80 en 100 deel-

nemers. Niet alleen uit de

regio, maar ook uit andere

windstreken van het land, en

daarbuiten, is de belangstel-

ling altijd erg groot.

op speelsterkte met •

bedenktijd van 25 minu

per deelnemer. Totaal rt

een partij dus 50 mi

ten duren. Per groep va

hoofdgroep is er bovendien

de fraaieWisselbeker. De eer-

ste ronde begint om 11,00 uur

en rond de klok van 17.00 uur

zal de prijsuitreiking plaats-

vinden.

Inschrijven voor dit schaak-

toernooi kan uiterlijk tot

dinsdag 29 april aanstaande

ding van uw speelsterkte in

verband met de indeling. Bel

Edward Geerts (5717978) of

Ruud Schiltmeijer (5717272)

of e-mail: ruudzandvoort@

hetnet.nl. Het inschrijfgeld

bedraagt €7.

Eredivisie tennis van start

omende zaterdag (I), 26 april, gaat de Eredivisie Gemengd Prof-

ennis 2008 vandeKNLTB van start. Het eerste gemengde zondag-

eam van Tennisclub Zandvoort neemt hier na jaren weer aan deel,

a het kampioenschap en de promotie van het vorige seizoen.

meer spelen. We

ichien dat Niels

1 terugkomt, dat

king zijn. En wie weet willen

er een paar Zandvoorters, die

buiten Zandvoort spelen, te-

rug naar het oude nest. Wie

weet?"

Even een paar cijfertjes: er

werden 20 wedstrijden ge-

speeld en daarin maakte Lions

1362 punten (gem. 68,1 per

wed s: lid) De meeste punten

in één wedstrijd werden door

Ron v.d. Meij gehaald: 47 (in

de thuiswedstrijd tegen ABC

Axion). Drie spelers kwamen
tot een gemiddelde van meer

dan 10 punten: Ron v.d. Meij

(23), Robert ten Pierik (15,62)

en SanderVerboom (14,1).

Griekspoor/Zandvoort heeft

zich in de breedte kunnen

versterken met Michel Koning

(12e nationale ranglijst). Hij zal

samen met zijn broer Sander

(27e) en Marcus Hilpert, de

Oostenrijker die vorig seizoen

bijTCZ kwam spelen, het heren

singel en dubbel gaan spelen.

Bij de dames is er niets veran-

derd. Andrea van den Hurk,

Mireille Bink (26e) en Suzanne

Trik (47e) moeten het voor

Zandvoort bij de dames gaan

doen. De coaches DickSuijk en

Hans Schmidt zullen per speel-

dag bepalen wie wat speelt.

De eredivisie kent slechts een

halve competitie, in verband

met de (betaalde) toppers die

'plaatsgenoten' in het ver-

schiet liggen. Zaterdag 26 april

de eerste tegen BLTV uit Breda,

de tweede op Hemelvaartsdag

1 mei tegen TC Groenekan uit

Groenekan (gem. De Bilt) en

de laatste op zondag 4 mei

tegen Popeye Gold Star uit

Amsterdam. Alle wedstri den

opgebouwd uit 2 dames sin-

gles, 2 heren singles, 1 dames
dubbel en 1 heren dubbel. Er

zijn geen gemengde dubbel

zoals in de hoofd k asse

De rijd

uitkomen en die in het bui-

tenland lucratieve toernooien

willen spelen. Er zijn slechts

8 ploegen, waardoor er, na

loting, niet meer dan drie

thuiswedstrijden voor onze

Griekspoor/Zandvt

den gespeeld tegen: HLTC

Leimonias (Den Haag), HIN/

De Manege (Apeldoorn), TV

Dekker/Horsman(Warmond)en

AmstelparkTS (Amsterdam).

De bovenste 4 ploegen van de

ranglijst spelen in het week-

end van 7 en 8 juni om het

landskampioenschap.

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Will mse IJzerhandel Zantvoort

Auto Strijder Mickey's Café

Autobedrijf Zandvoort Mollie&Co
BeachClubTien Motorrijschool Goede

Bertram & Brood Netexpo Internet BV

BloemsierkunstJef&HenkE uijs Rvan Kleeff

Boudoir by Sara Pluspunt Boomhut
Café Oomstee Sea Optiek

Censeenvan Lingen SheSatehcafé

Circus Zandvoort Thalassa Strandpaviljoen 18

ClubNautique Thomashuis Zandvoort

Danzee Van Aacken Glaszettersbed rijf

De Nieuwe Puur VanderValk&Swart
DevierGeboden Notarissen

Dorsman Assurantiën Vanhier

Etos Van SchaikOmaco Makelaars

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek
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Nassauplein 1

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap

woning met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op

het westen met achterom.

Dit straatje is rustig omdat er alleen bestemmingsverkeer

komt, dus ideaal voor degene die niet zo van drukte houdt.

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten

kozijnen

• Afgelopen 4 jaar gerenoveerd

• Woonopp. ca. 100m!
,perceelopp.105m

i

Vraagprijs € 379.000,

Burg. Fenemaplein 10/4
Op de 2

E

etage van een complex aan zee gelegen ruim 4 kamer

appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt

uitzicht op de wandelboulevard en de Noordzee, de ander op

het Zandvoortse dorpscentrum. Het complex beschikt over een

lift en winkels en treinstation zijn op steenworp afstand.

Bergingindeonderbouw

Centrum en openbaar vervoer op ta. lOOm afstand

Woonoppervlakteca. 100 m1

Kromboom sveld 32
Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde'Tark Duijnwijk". De

voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan

voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living

met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang

biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en

de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.

Zeergoedonderhouden

Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station

Woonoppervlakte ca. 180 m', perceeloppervlakte 28Z m1

Hogeweg76/1
Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex

fmet lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer

appartement ligt op de begane grond en beschikt over een

achtertuin op het zuiden van ta. 70 m2
, lichte L-vormige

woonkamer en 2 slaapkamers.

• Geheel v.v. marmeren vloer en vloerverwarming

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Parkeerplaats en berging in de parkei'igar.iqe

Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 399.000,-
<g£>

Wilhelminaweg 42
i een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort

ligt deze verbouwde en keurig verzorgde gezellige tussen-

woning. De rustige ligging in een bijna verborgen zijstraat van

de Wilhelminaweg, de voor- én achtertuin, royale woonkamer

met woonkeuken, 3 slaapkamers en ruime zolder maken van

dit woonhuis een heerlijke familiewoning.

• Inpandige berging

• Op loopafstand van alle voorzieningen

Woonoppervlakteca IWm 1

,
perceeloppervlak 204mJ

Vraagprijs € 469.000, -

<&)

Sara Roosstraat 52
Deze ruime en zeer lichte 4-kamer maisonnette ligt in een

speels opgezet complex in Park Duinwijck - het laatste grote

nieuwbouwproject van Zandvoort. De woonkamer heeft een

plafond dat schuin oploopt tot ruim 3 meter hoogte en een

lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken en een aange-

naam terras van ca. 10m?
dat uitkijkt op de binnenvijver.

Een ander pluspunt is de parkeerplaats in de parkeerkelder.

Op loopafstand van het station, centrum en strand

Kinderrijke omgeving

Woonoppervlakteca. 115 m1

Vraagprijs € 264.000, -
&>



HZANDVOORTSE
Courant

Actueel Actueel
P3 Fusiepartner EMM P5 Vier lint'

Alle rommel werd weer uit de kast gehaald». De vrijmarkt kwam wat traag Na de officiële opening door burgemeester Niek Meijer werden de

op gang, maar "we hebben goed verkocht" klonk het links en rechts ballonnen opgelaten. Wie zal er winnen?

De kinderspelen waren talrijk en veelal uitdagend,

klimmuur. Elke leeftijdsgroep had zijn 'eigen' straat

'Hoe gekker hoe

oranje geklede i

SERENGETI

ZONNEBRILLEN

OOK OP STERKTE!

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Lintjes

'Jammer dat Biermen

Amsterdam kreeg, anders

hadden we er vier gehad'

Bijpraten met Bierman

over Middenboulevard

Wethouder Marten Bierman heeft tijdens de bijzondere

raadsvergadering van afgelopen donderdag de raad bijge-

praat over de collegeplannen over het nieuw te vormen

bestemmingsplan Middenboulevard. Een bijzondere ver-

gadering, met een bijzondere structuur en een volgepakte

publieke tribune. Een rumoerige vergadering ook waarin de

voorzitter zowel de publieke tribune als de leden regelma-

tig tot kalmte moest manen.

vervolg op pagina 3

Gemeenteraadsvergadering

op donderdag 15 mei.

De agenda vindt u in de gemeente-

advertentie.

@

vanhier

0



Familieberichten

Precies 4 maanden en 4 dagen na het overlijden

van zijn geliefde vrouw is rustig in zijn slaap

overleden mijn vader

Wim Nijboer

Wéilii\vn:i;i!' van Nettv Niih^r-Nieuwpnort

voormalig directe Lir van Wim Gertcnbach Mavo er

n Zandvoortm eeuwen

in de leeftijd van 78 jaal

rg en in liet bijzonder Adélc

r de liefdevolle verzorging.

Zandvoort, 28 april 2008

Correspondentieadres:

Jonkheer RN. Quarks van Uffbrdlaan 3 9

2042 PP Zandvoort

Wim is opgebaard in het Yarden

Uitvaartcentrum aan de Zijlweg 183 te Haarlem

U kunt afscheid van Wim nemen op vrijdag

2 mei van 18.30 uur tot 19.15 uur-

De crematieplechtigheid vindt plaats op

zaterdag 3 mei om 10.45 uur in het

crematorium Westerveld, Duin en

Kruidbcrgcrweg 2- S te Drichuis.

Tijd van samenkomst daar 10.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid voor een informeel

s.inii.-nzi;n i n :ie ontvangk:": mer viin liet

Met dankbare herinneringen iun alles wat zij voor

ons is geweest, geven wij u kennis van het heen-

Luise Margarete
Weber - Schombert

sinds 1962 wedn.'

20 juli 1910

iiiii) Weber

25 april 2008

Herman en Dini

Claudia.Rtck

-Jan en Mary
Simon

en overige familieleden

C o rre -t
\
jo iuien t iead res

:

H. Weber
Bury. Nsiwijnlaan 16
2042 PM Zandvoort

De begrafenis heef I dinsdai; 29 üjiril op deAlgemene
heg i 'na f'plaats ir Z-.uidvoinl plaatsgevonden.

't i'i'fjtjtit' fii'miiit-'iiihjt'ti,

rerr.a,lhei> de smart.

Voorgoeduit ons midden.

maar mmmer uit ons dart.

.:"' : ..c;'..: :- /:.":, daties hem zcfang ir.

... .. ^vr
,,-

T
. ,,,

(petrus Leonardus (Rietdijk

(peter

f 29 apfif2Q08

MatyJtnton-<Ejetdy\

Onzevader' is overgebracht naar het Yarden

uitvaartcentrum ft^: ".' r i" .'>ii": ''," .'L: Hi/^i /,; ISJ te!h\i<iriew

vrijdag 2 mei

van 20. 15 uur tot 21. 00 uur.

HsiDisiisi vüü "//oerden Q cscd.i.ilworden gehouden

WesterveCd, <D;nr. c.:\ ^ju\dA;ry!C.r-«--:.g 6 teiDrietwis,

.;;':.-: :.: :./."
! : .:- :. r' '.'-.' Inden :; het

Jamiüegraf aCdaar.

~'.i -.ie ^cjr'.if:'^^ ,:/,!:-.

v

-
:

.-- :; ,;oiCa: ;i\ .!-:

entoangtvmervan de Begraajpfaatc.

Ronneke Goossens-Willems

2S februari J94S 30maarr200S

Via deze weg willen \vi; u hartelijk danker.

voor uw belangstelling en blijken van
medeleven na het overlijden van Ronneke.

De aanwezigheid van zo velen bij het afscheid

op 4 april, de bezoekjes, lieve woorden,

BEAC
T
:xCLUB

N

Ook voor uw (bedrijfsfeesten

bent u bij ons aan het

juiste adres!

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen en informatie: 023-5713200

www.beachclabtien.nl

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

MEI
WATER WATER WATER WATER WATER

Vh 2 0139 0936 1406 2236

Za 3 0225 1036 1445 2314

Zo 4 311 1114 15 3 5 2357

Ma 5 0356 115 4 16 15

Dl 6 0024 0437 1300 1659

Wo 7 0054 0522 1350 1745

Do 8 013 5 0606 1430 1836

Netexpo Internet
i

intern etprovider me

Zandvoorters kozen

sterke roots in Zandvoort. Vele

1 voor onze persoonlijke benadering

n huis of kantoor.

• Gratis professionele

•Gratis modem

•Helpdesk zonderwa

•Zakelijk en particitlie

nstallatta Netexi

aass

Bel & Bestel 023 - 531 88 71

Colofon SïS!>voorise

hijnt iedere donderdag en wordt gratis

aan-huls bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Openingstijden kantoo

Boesenkool Krantendruk B.V.

Ca strlcummerwerf 23-37

1901 RW

;l. 06 -460 460 26

Oplage: 9 250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

EMM kiest voor De Key

Woningbouwvereniging EMM heeft als fusiepartner voor

de Amsterdamse woningstichting De Key gekozen. De naam

EMM zal verdwijnen, evenals het verenigingmodel. Dit maak-

te interim directeur Theun Oosterhuis vorige week woensdag

bekend. Het is een logische vervolgstap in het fusietraject van

de Zandvoortse coöperatie.

Van de circa 200 aangeschre-

ren er nog 5 overgebleven, die

allen een bitboek maakten.

Deze werden door de com-
missarissen. de ledenraad en

een vertegenwoordiging van

de medewerkers allemaal

bestudeerd. Na het laatste

beraad werd uiteindelijk ge-

kozen voor De Key

Aan de slag

Oosterhuis: "De laatste vijf

kandidaten konden allemaal

volledig aan de door ons ge-

stelde eisen voldoen. Het

kwam dus neer op details.

Het zal voor een aantal men-
sen een emotionele verande-

ring worden want de naam
EMM zal verdwijnen. Ook
hetverentgingmodel zal niet

meer gehanteerd worden.

Daarin staat de ledenraad

unaniem achter ons. De ver-

eniging EMM zal binnenkort

opgeheven worden om op te

gaan in de woningstichting

De Key Voor de medewerkers

zal er niets veranderen, ten-

zij in het goede, en ook ons

huidige kantoor blijft een

volwaardig kantoor. De Key

heeft veel ervaring met huis-

vestingvan doelgroepen, een

onderdeel waar Zandvoort

in de toekomst ook mee te

maken krijgt. Verder hebben

ze een projectontwikkelaa :

als dochtermaatschappij er

zijn ze financieel gezond
Allemaal facetten die voot

Zandvoort gunstig zuller

uitpakken. Er moeten eire;

basiskwaliteit worden ver

bouwd en dat gaat binnen-

kort gebeuren. Op 1 juli aan

staande komt er€8.000.00c

beschikbaar en kunnen we
voortvarend aan de slag.

achterstanden moeten
an dit

j

Vervolg voorpagina:

Wethouder Bierman over

Middenboulevard

Bierman kreeg als eerste het woord en lichtte agendapunt I,

Werkzaamheden 2008/2009, toe. Hij is van mening dat de sa-

menwerking met Vesteda.die volgens deze krant over is, nog

steeds geldt. "Alleen de raamovereenkomst is nog niet gete-

kend en niets is in de opstelling van het college veranderd",

aldus de wethouder.

De

weggewerkt zijn.

Geen overname
"Er zullen best wel Zand-

bang
' te \ ardei

door Amsterdam. Niets is

minder waar. Ook De Key

moet voldoen aan de regels

die door de Zandvoortse ge-

meenschap zijn opgesteld.

Het huurbeleid van De Key

is nagenoeg hetzelfde als

dat van EMM en behoeft

dus geen aanpassing", zegt

Oosterhuis geruststellend.

Oosterhuis zal het volledige

fusieproject blijven begelei-

den en verwacht in het najaar

Z:h na voort te kunnen verlaten

in de geruststelling dat de

woonkwaliteit in Zandvoort

naar een hoger plan getild

gaat worden.

Bierman benadrukte dat er

een groot draagvlak moet
komen. Daar moet hij aan

gaan werken want het be-

stemmingsplan moet bin-

nen een jaar klaar zijn: "Dat

gaan we in mei ontwikkelen.

Daarna komt er een nieuw

beeld/kwaliteitsplan en

plannen we de hoofd ijnen

voor de komende jaren. We
gaan hard werken aan de

communicatie, de erfpacht

van het Palacegebouw, een

actualisering van de grond-

exploitatie en de prijsvraag

voor het Watertorenplein."

Met name dat laatste was
voor de meeste fracties re-

den om de wethouder het

an de chenei

leggen. Pim Kuijken (PvdA)

vroeg zich af of het kan dat de

Watertoren zomaar kan ver-

dwijnen en Willem Paap (SP)

dreigt de komende raadsver-

gadering met een motie tot

het behoud van de toren te

komen. Jerry Kramer (VVD)

verwoordde degevoelens van

de meeste Zandvoorters toen

hij voorstelde om weliswaar

de prijsvraag onder drie nog

uitte zoeken architectendoor

te laten gaan maar met in-

.-chtneTi rg van de bepa lig

dat van sloop geen sp'3<e kan

zijn. Gert-Jan Biuijs (CDA) wil

dat de wethouder constant

met de bewoners in gesprek

is over het beeld/kwaliteits-

1 komt het

we Wet op de Ruimtelijke

Ordening die naar verwach-

ting in juli zal gaan gelden.

Hij wil dan ook weer de wij-

zigingsbevoegdheid van stal

halen. Dit viel niet in goede

ajrde van deocmmissie/'asd.

"Eü' gedeelte zal dan positief

bestemd worden maar met
vv i

1
z gmgsbevoegdheid. De

VVD is daar niet van gediend",

gesteund door onder andere

Ceesvan Deursen (GL) en Nico

Stammis (PvdA). Bierman wil

alleen hiermee doorgaan als

er draagvlak Is: "Daar heb-

provincie dit zou willen, dan

zou dat voor rekening van de

provincie komen. We hebben

nu het moment om door te

gaan, laten we dat dan doen."

Bierman wil wel het garantie-

plan, dat nog steeds boven

tafel is, actualiseren: "Het is

j

li i" disch nu correct gemaakt

en bestaat nog steeds."

tertoren op de lijst van aan

te kopen panden van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten
staat antwoordde Bierman

da: de gemeente de regie over

dit gebouw wil houden. "Als

er partijen komen die 'boze'

plannen hebben waar u en ik

niet M teg
kunnen wij nu ingrijpen en de

toren eventueel terugkopen",

legde hij uit. De wethouder

gaat een druk en zwaar jaar

tegemoet!

2 MEI 2008

Volgens mij...

was ik te klein om de 2deWO
te herinneren. Ons gezin

woonde in het huisje achter

het gemeentelijke Badhuis.

Waar nu het Kruidvat in is

gevestigd. Mijn ouders waren

conciërge van hetgebouw.ze

zorgden datde kachels bleven

branden zodat de Duitsers

zich konden douchen.

We waren niet alleen in

het huisje. Mijn opa en oma,

die naar Heemstede waren

geëvacueerd, woonden bij

had helm-1. Mijn opa

i. Ook 1

twee ooms waren ingetrok-

ken of liever gezegd onderge-

doken. Later kwam een neefje

uit Amsterdam 'logeren'. Hij

had honger. Zo woonden
er tien mensen in 't huisje.

Ik was nog klein en weet er

Ook weet Ik niets van de

spanningen die mijn vader

in een dagboekje heeft op-

geschreven. Hij beschrijft

hoe iedereen moest sappelen

om in leven te blijven tijdens

de grote werkloosheid. Over

'zijn'bonddeNVVwaarhijln

het afdelingsbestuurzat. Hoe

zijn houding ten opzichte

van de bezetter was en dat

hij op vergaderingen opzijn

woorden moest letten omdat

enkele bestuursleden NSB-

sympathiën hadden. In 1942

werd de NVV opgeheven en

ingelijfd bij het Nederlandse

Arbeidsfront. Mijn vader

bedankte voor zijn functies

maar kreeg te horen dat hij

moest aanblijven. Zelfs een

huisbezoek van een N5B-

bestuurder kon hem niet

overhalen. Met steun van

oud NVV leden verzorgde

hij een fonds en hielp mee
contributie op te halen voor

ondersteuning van bestuurs-

leden die waren ondergedo-

ken. Dat alles gebeurde in het

huisje waar we als haring in

een tonnetje zaten.

Hoewel ik te klein was,

komen rond 4 mei toch her-

zal vast niet de enige zij

r

Iedereen heeft zijn eigen ver

haal. Alleen zal de groep, dii

het nog na kan vertellen, he

laas elk jaar kleiner worden.

^eCXerèman
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Fairy Golf B.V. A^
Fairy Golf B.V. zoekt per direct voor

Kennemer Golf Club te Zandvoort

Part-time afwasser voor 2

in de week
dagen

Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of

Mevr. H.van Houten 023-5713189

Strandpaviljoen

Paal69 @ Ihe beach
Organiseert 1 1 mei:

Work/hop Ju/hi maken
Schrijf je /nel in!

Meer info en meer activiteiten op:

uiuiui.paal&9.nl
paal @ the beach

naaktstrand I Zandvoort

osi-iTiiiaii

info@paalb9.nl

F.B. Weenink, huisarts

Kostverlorenstraat 70 a

2042 PK Zandvoort

Tel. 5712499

De praktijk is gesloten

t/m 14 mei 2008

Waarnemingen 8-17 uur:

2, 13, 14 mei

Dr. B. van Bergen (tel. 5719507)

5 t/m 9 mei:

Dr. Scipio (tel. 5712058)

Na 17 uur en weekend:

tel. 5453200

N.B. Op woensdag 7 mei

kunt u tussen 8 en 9 uur

Biamed producten kopen aan de balie

Vlees- en visgerechten van de boutskoolgrill

Kenzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Uitgezoiiderd feestdng ei

!

€16,75

Wij heten u
van harte welkom
Voor itifiiniuitif afnsmremt lel. 023-5716450

Geopend van 1 7. 00 lol 22. 00. wricmilii" gt's/nlr/i

Hing. Euui-ll>crtstr,t,lt ~2, Zililiirnurl

Zaterdag 3 mei: 22.00 uur

OnlyRock'nRoll
met DJ Frank Vink

^m café

'de Mmstraef
Altijd wat/te doen, Altijd gezellig

/ N

1+2 Kadobraderie met

kinderattractie Gasthulsplein

3+4 Monstermania

3+4 Historische Zandvoort Trophy Circi.

5 Bevrijdingsrit 2008 strand

(KeepThem Rolling)

5 Bevrijdingsdagcentrum

9-11 Pinksterraces Circuit

17 Dance Against Cancer Live muziek-

feest bij strandpaviljoens 13-14-15

17-18 Grootste Groene Proefrit

(autoclubs evenement) Circuit

18-25 Week van de Zee

18 Classic concert Protestantse Kerk

20-23 Fiets 4-daagse Zandvoort 180

Stichting Zandvoortse 4-daagse

25 Voorjaarsmarkt/

Voorjaarsfestival centrum

• ••••••

•

Wim Nijboer

Afgelopen maandag, precies 4 maanden en 4 da-

gen na zijn echtgenote, is op78-jange leeftijd in

zijn slaap overleden Wim Nijboer.oud-leraar en di-

recteurvan de Wim Gertenbach Ulo en later Mavo
en oud -voorzitter van Zandvoorti

N ij bos uit Hoorn naar Zandvoort om
aan de Wim Gertenbach Ulo,

die toentertijd gevestigd was in het gebouw waar
nu het Gemeenschapshuis in is gevestigd. Hij on-

derwees wis- en natuurkunde maar draaide zijn

dreigden uit te vallen. Dan deed hij dat 'gewoon'.

Hij verhuisde mee naarde huidige locatie en is er

tot zijn pensionering aan verbonden geweest. De

laatste jaren als directeur.

Nijboer is van 1976 tot 1988 voorzitter geweest

van Zandvoortmeeuwen en heeft in die periode

twee kampioenschappen meegemaakt.

Wim Nijboer wordt zaterdag 3 mei om 10.45 uur

in crematorium Westerveld, Kruidbergerweg 2-6

Kerkdiensten
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ZONDAG 4 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. E. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30uurdeheerP.v.d. Smaal

RK Parochie Antonius 81 Paulus,

Sparren/aan 9, Aerdenhout

10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Drie Zandvoorters

koninklijk onderscheiden

"Het heeft Hare Majesteit behaagd om u..."Dat is tekst die

burgemeester Niek Meijer afgelopen week drie keer heeft

uitgesproken bij het opspelden van Koninklijke Onderschei-

dingen. Twee onderscheidingen werden op vrijdag 25 april

uitgereikt, de derde op Koninginnedag zelf omdat de gede-

coreerde op vakantie was.

km
te spelden moest Meijer

helemaal naar Utrecht om

Hobo Bank aan bet werk

Nassau op te spelden Van

Dijk beeft zich velejaren
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VCrS Op Koninginnedag werd

de heer D Uittik op het

'

E? !**»•
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vooral ingezet voor de

Zandvoortse Reddingsbri-

gade vanaf 1947 tot heden.

Met OOG en OOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bei 5732752)

start. De kosten zijn: volwas-

sene € 2,50 kinderen € 1,50.

Aanmelden: 020-6087595

Taizédienst

Eén keer per maand is er een

Taizédienst. Dit keer op vrij-

dag 2 mei van 19.30 tot 20.00

uur in de Protestantse kerk

aan het Kerkplein. De werk-

groep Taizé van de Lokale

Raad van Kerken heeft een

bijbelgedeelte uit de brief

Het rijden met tractor en

aanhanger op het strand Is

niet voor iedereen wegge-

legd. Dat bleek afgelopen

zondag weer eens. Eén van

de visverkopers had zich

verkeken op het zachte zand

in de buurt van een mui.

Nietsvermoedend reed de

ongelukkige man door maar

kwam tot aan de assen van

de aanhanger vastte zitten.

Gelukkig was het net af-

gaand water zodat er enige

tijd was. De oplossing kwam
van Zandvoortervan hetJaar

2007, Arlan Berg. Het lukte

hem om de voorwielen haaks

op het gevaarte te zetten.

Hierdoor ontstond er weer

grip en trok de combinatie

zichzelfweer vlot. Berg: "Het

overkomt ons allemaal wel

een keer. Het is mijn broer en

mij ook al eens overkomen.

Gelukkig leer je erwelvan."

Theo Hilberszaal

Maandagmiddag werd on-

der grote belangstelling de

Theo Hilberszaal in Pluspunt

Noord gedoopt. Deze vrijwil-

liger in hart en nieren had

alle 16 coupletten van het

Wilhelmus ingelijst gekre-

gen bij zijn afscheid van het

Oranjecomité. Zijn wens was
om dit unieke stuk te schen-

ken aan stichting Pluspunt,

die deze gelegenheid aan-

greep om een vergaderzaal

naar Hilbers te vernoemen.

Zijn weduwe en twee klein-

kinderen onthulden het

stuk.

gediend, met a

Heartsave

De Jeu de Boules Vereniging

Zandvoort is sinds 26 april

voorzien van een Automated

External Defibrillator (AED).

Het is een draagbaar toestel

dat wordt gebruikt bij een

tiestilstand, waardoor op een

geautomatiseerde manier een

elektrische schok wordt toe-

I het hart

brengen. Het AED apparaat is

aangekocht in het kader van

het door Medi-Rent gestarte

project 'Za ndvoort Hea rtsave'.

Hierdoor kunnen de AED's

voordeliger aangekocht wor-

den en verzorgd Medi-Rent

kosteloos de beno-

digde opleidingen.

Vertraging

waren gedacht. De vertraging

wordt naar verwachting op

vrijdag 23 mei 2008 afgerond.

Dit betekent dat weggebrui-

kers rekening moeten hou-

den met verkeershinder. Met

de meivakantie voor de boeg

heeft dit tot gevolg dat verkeer

van en naar Zandvoort, ook

rond het Pinksterweekend, te

maken krijgt met enig opont-

Camouflage

de Duinen van Waternet? Op
zondag4mei Is er een gezins-

excursie (kinderen vanaf 8

jaar) met daar aan vastgekop-

peld een bunkerbezoek. Het

vertrekpunt is bij de ingang

Zandvoortselaan (infopaneel)

Hebre als in

tiebron genomen. Ledenvan

de werkgroep zullen zelfge-

maakte teksten voorlezen

ingebouwd. Zoals gebruike-

lijk in Taizédiensten wordt er

meerstemmig gezongen. De

uur doorgenomen, wat het

meezingen tijdens de dienst

gemakkelijker maakt. Na af-

loop is er koffie en thee.

Meteen raak

Tijdens de afwas op zater-

dagmiddag had mevrouw
Kuipers radio 538 aanstaan.

Als luisteraar kan men tij-

dens het radioprogramma

de studio bellen en de eerste

die in de uitzending is wint

een prijs. Het was meteen

gratis

r prijs

ard.

buiten

n een uur stond d

5 Radio 538 Humme
sinevoordedeurwaa

n uitstapte om de prij

zilveren. De auto

van binnen als va

emaakt e

rd

Kuipe,

ordt c 3.30

ip kreeg mevroi

nog een heerlijke

fles champagne overhan-

digd. Zo zie je maar dat je

zelfs met de afwas geld kan



[vrijehuizenmarkt
» meer vooi uw huis;

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

H Van Ostadestraat 9 Zandvoort

• Een royaal (300 m'l) en vrijstaand woonhuis met

2 zomerhuizen en appartement aan de rand van centrum!

• Indeling prlve woongedeelte: o.a royale living met
:

.
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H moderne badkamer;

HP^ '
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1 slaapkamer, moderne badkamer, dakterras op het

r | . Gan^e en oprit met carport voor 2 autoS;

H Vraaaoriis: * ^oon°PP ca 30° m f*1^ 1 2" m lnhoud ca

1 € 695.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 30 Zandvoort

/^OiWlW * *** L^Mmilae living vzv elken parketvloer met o

P op zolder, badkamer nel ligbad d i
-.-.--

E dubbele wastafel.

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nkk@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

2 MEI 2008

Browse Aloud verkleint digitale kloof

Vanaf 23 april heeft de gemeente Zandvoort zijn website aange-

past voor mensen met een visuele beperking of met leesstoornis-

sen. Zo kan men op een duidelijke manier op de hoogte blijven

van alle informatie van de gemeente.

T-2kit-2!< foto Nel Kerkm-

Met de aankoop van het voor-

leessysteem, Browse Aloud

peiid.3 '•' ó, mocht de gemeente

twee o-ganisaties aanwijzen

die voor een gratis vijfjarig

abonnement in aanmerking

kwamen. In overleg met burge-

meester Meijer is gekozen voor

PlusPunten Nieuw Unicum.

Handig systeem

leesfunctie die door een hel-

dere, vrouwelijke stem (Claire

of Ellen) wordt voorgelezen.

Met de cursor kan de bezoe-

ker over de tekst gaan om
informatie te ontvangen. Met

de tweekleurige meeleescur-

sor en het vergrotingsvenster

kan men de tekst eventueel

ook volgen. Het tempo van de

stem kan vertraagd worden

en de mogelijkheid bestaat

om een taalkeuze te kiezen.

Dit is voor anderstaligen die

de Nederlandse taal nog niet

machtig zijn zeer handig.

Gratis instelbaar

bruikersvriendelijk. Met een

duidelijke handleiding kan de

geouiker het systeem een-

malig (gratis) downloaden en

installeren. Vervolgens kan de

bezoeker gebruik maken van

de handige voorleesfunctie

en naar websites gaan die

een abonnement hebben. Het

logo aan de rechterkant van

de startpagina geeft aan dat

de site voorlees toegs " <s li 1

1-:

is. Momenteel zijn al diverse

websites met het Browse

Aloud te vinden, juist voor de

meest kwetsbare groepen, die

vs.ik s"ha'v,e: ( zijn vs i_ dui-

den, wordt de digitale informa-

tiewereld enorm vergroot.

Primeur

Binnenkort is de website van

Nieuw Unicum toegankelijk

voor mensen die behoefte

hebben aan een voorleeshulp.

Directeur van Nieuw Unicum

Peter Kühn was zeer tevreden

met het aanbod. Ook Aibert

Rechterschot, directeur van

PlusPunt, gaf aan dat zodra de

vernieuwde website is geïn-

stalleerde voorleeshulp snel

g^sct vse'd vvor;: iV,OT-eri:eel

is de leesfunctie alleen maar
voor informatie over Wonen
Plus Zandvoort aangesloten.

Voordat de cheque fee :-.

_

:e I ij

k

werd overhandigd gaf me-

vrouw Vellinga (webmaster)

een uitleg. Daarna mocht de

burgemeester onder het toe-

ziende oog van beide directeu-

ren achter de computer plaats-

nemen om als eerste Clair te

laten voorlezen. Zandvoort is

op digitaal gebied weer een

stapje verder.

Nieuwe afvalwijzer

Afgelopen week is de nieuwe afvalwijzer van de gemeente

huis-aan-huis bezorgd. Er zijn een paar wijzigingen waar de

gemeente u op wil attenderen. In een begeleidende brief

wordt u hierop gewezen. De wijzigingen hebben niets te ma-

ken met andere ophaaldagen.

bij het grofvuil mogen staan. U

dient deze in te leveren bij de

ndeg

Q Afvalwijzer ZOOE . A

oföEffi

wïm
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Als eerste wil de gemeente u nog goed bruikbaar is ophalen,

attenderen op kringloopwinkel Verder wijst de gemeente erop

De Schalm in Haarlem. Deze dat afgedankte elektrische ap-

gaat kosteloos huisraad dat paraten vanaf 1 april niet meer

Kamerlingh Onnesstraat. Voor

afgedankte elektrische appara-

ten die zwaarder zijn dan 10 kilo.

kunt u vanaf 1 mei een gratis op-

ha.-l afspraak met de gemeente

maken. Beide maatregelen be-

vorderen het hergebruik van

bruikbare componenten. De

telefonische aanvrager om
afgedankte zaken op te laten

halen zullen voortaan via tel.

5740200 gedaan moeten wor-

den. U krijgt dan een menu te

horen dat voor zich spreekt.

Tot slot heeft de gemeente nog

afvalbakken, zoveel mogelijk in

groepjes bijeen te zetten. Dan

kan de ophaaldienst sneller z'n

werk doen en ontstaan er geen

verkeersopstoppingen. Het

scheelt ook weer een heel klein

beetje ergernis, oponthoud,

motorgeronk en COz-uitstoot

Paal6g@thebeach

Dit seizoen heeft dit al 31 jaar bestaande strandpaviljoen op

het naaktstrand nieuwe eigenaren. Petra en Piet hebben hun

geliefde zaak overgedragen aan Mirjam van Ewijk en Pa-

trick Lespinasse. Uit een heel andere wereld afkomstig,woont

het stel sinds april 2007 in Zandvoort en is met de aankoop

van Paal6g een compleet ander leven begonnen.

Patrlck: "Vorig jaar heb ik

al enige maanden bij Petra

meegedraaid, want wij willen

beslist de bijzondere sfeer, die

daar altijd heerste, in stand

houden." Dat houdt onder

meer in: bijzonder eten ("niet

uitsluitend vegetarisch, maar

wel grotendeels biologisch,

dus verantwoord en lekker"},

een relaxte omgeving en

persoonlijke aandacht. "Wij

behandelen onze gasten zo-

als wij zelf behandeld willen

worden. Gelukkig ervaren wij

nu al, zo kort in het seizoen,

dat veel vaste klanten ook bij

ons terugkomen. Door de ge-

speelhoek trekken wij tevens

jonge mensen met kinderen

Kok Patrick heeft altijd al een

passie voor koken gehad en

dankzij Petra heeft hij heel

veel bijgeleerd. Elke week is er

een ander menu met keuze uit

Aan activiteiten geen gebrek

het komende seizoen. Voor

bijvoorbeeld bedrijfsuitjes kan

men kitesurfen en zijn er kano's

en surfplanken beschikbaar. Op
bestelling kan er zelfs voor een

bananenboot gezorgd worden.

Voor de individuele klant wor-

den diverse workshops georga-

niseerd. Zo is er op 13 mei een

sushi workshop (inschrijven

kan nog tot 6 mei via info@

paal69.nl of 023-5718231), op

;appenpro er je

nvles tktU i:

gerecht en altijd seizoenspro-

ducten. Zo staat deze week co-

quilles op Japanse wijze met

wilde spinazie en noodles op

de kaart. En de tomaten/ven-

kelsoep is ook niet te versma-

den. De vaste gasten kunnen

echter gerust zijn: de rode lin-

ze n soep en de overheerlijke

verse appeltaart is gebleven!

Wie ook gebleven is, is gouden

kracht Dirk, die al 30 jaar mede
het gezicht van Paal6g is.

er volgen high t sas, vcgsl

een wijnproeverij en nog veel

meer andere leuke doe-dingen.

Kijk gauw op www.paal69.nl

voor alle actuele informatie.

Mirjam heeft, naast de werk-

zaamheden op het strand, nog

een eigen toko. Zij geeft (onaf-

hankelijke) interieuradviezen op

het gebied van kleur, indeling

van ruimtes en een lichtplan.

Zowel voor particulieren als

bedrijven en kijkt daarbij goed

wat voor type mensje bent en

wat voor hobby's iemand heeft

Mocht u,na het zien van o.a.de

zeer aparte lamp in de lounge-

ruimte, haar willen benaderen,

dan kan dat via e-mail mirjam@

bijzondereinterieurs.nl ofwww.
ü\ zondereinterleurs.nl

Nu maar hopen dat het een

goed strandseizoen wordt,

want dit stel met veel idealis-

tische ondernemingslust, ver-

eist list ten volle.



De leukste woningen staan bij Greeven;

$ GREEVEN
makelaardij o. g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

MÉMi
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!
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Rob Greeven Timo Greeven
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Dorpsgenoten

Dirk Drommel

Deze week wil ik een uniek persoon in de schijnwerper zet-

ten. Zijn naam is Dirk Drommel en hij heeft de respectabele

leeftijd van 88 jaar. Als u denkt dat Dirk Drommel zich ver-

veelt dan hebt u het mis. Zes ochtenden per week, inclusief

het weekend, is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Boerhaave

Haarlem.

Als gastheer biedt hij de be-

woners van 8.15 tot 13.00 uur

gezelligheid aan met een

praatje, verzorgt de kof-

fie met iets lekkers

helpt mensen weg
wijs bij hun Peisoons

Gebonden Budget.

En of dat alle-

noeg is, is hij als

Zandvoortse vete-

raan actief bij de

jaarlijkse herden-

kingen. Al 40 jaar

legt hij op 4 mei bij

alle drie de gedenk-

soon line titel en uit eigen

portemonnee, een krans. Het

hele jaarspaart Dirk Drommel

om het bedrag van € 125 bij el-

kaar te krijgen "Ik doe het uit

eerbetoon voor onze gevalle-

nen en heb het er graag voor

over. Het is nog het enige wat

ik kan doen. Ik hoop dat straks

mijn fakkel door jongeren

wordt overgenomen. Daarom

heb ik dit jaar enkele kinderen

uit de buurt benaderd om sa-

men met mij de kransen neer

te leggen", vertelt Drommel.

Nooit te oud om te leren

Dirk is in hart en nieren een

echte Zandvoorter. Hij komt

ren {5 meisjes en 5 jongens)

waarvan de moeder te vroeg

is overleden. Na zijn school-

periode wordt hij onder-

houdsmonteur maar door een

motorongeluk krijgt hij een an-

dere functie.Tijdens deTweede

Wereldoorlog wordt Drommel
door de Duitsers krijgsgevan-

er geen plaats meer vrij was,

mag hij naar huis maar moet

zich laterweermelden. Samen
met een maat uit Heemstede

Tekst en foto Nel Kerkmai

heeft gehad moet hij lachen.

"Waarom? Alles wat je wilt

zal je zelf moeten doen", legt

Drommel uit. Hij gaat met de

tijd mee want hij heeft ook

sen 'lig taal fototoestel waar-

mee hij weer via de computer

alles afdrukt. Voor hem zijn dat

Respect voor elkaar

Verder heeft Drom me!

ich als vrijwilliger

aangemeld bij

H. Miller, die de

klaproosactie

in Zandvoort

r onder
andacht

Dirk Dromme\

besluiten ze om naar Frankrijk

te vluchten. Eerst lopend via

Zandvoort, Amersfoort naar

Berg op Zoom, daarna met de

trein richting Nice. Het wordt

een moeizametocht maar uit-

eindelijk bereiken ze hun doel.

Na de oorlog neemt Dirk de

draad van zijn leven weer op.

Zo- was hij de laatste voorzitter

van de speeltuinvereniging. Hij

vindt het nog steeds jammer
dat de plannen uit 1965, om de

speeltuin naar de Vijverhut te

verplaatsen, door de gemeen-

teraad niet zijn aangenomen.

Met gepaste trots laat Drommel

by's zien: modelbouwen. De

modelwerkjes zijn tot in de

kleinste details minutieus na-

gebouwd. Kleine Friese door-

lopers, een bakkerskar en een

badküii:; itsanop zijn dressoir

mooi te zijn. Bovendien staat

op een bureau zijn laptop die

hij regelmatig gebruikt. Op
mijn vraag of hij computerles

heeft ge-

cht, om
mee te helpen

de klaprozen

(Puppy's) op te

pelden. Vorig

jaar waren de he-

ren Miller, G. Visser

(Heemsteedse vete-

raan) en Drommel bij de

burgemeester om een Poppy

aan te bieden waar men ook

gei".:..'ioken heeft om de jeugd

meer bij de oorlog te betrek-

ken. "Kijk, vroeger stond je

voor elkaar klaar zonder een

mes inje hand. Tegenwoordig

is dat anders, misschien komt

het omdat het respect naar el-

kaartoe is veranderd. Daarom

zou ik met de jeugd van 13 tot

enmeti6jaarwillen praten

over de motieven voor het

herdenken van de doden en

het vieren van de bevrijding.

Waarbij er ook speciale aan-

dacht moet zijn voor jonge-

ren met een andere culturele

achtergrond. Maar dat wil ik

niet alleen doen, misschien

samen met de heerVisser die

al vergaande plannen heeft."

Voorlopig rijdt Dirk elke da;

naar de Boerhaave om daar

actief bezig te zijn. "Ik verdien

liefde arde

ring terug en daar gaat het

uiteindelijk om." Wat heerlijk

om zo'n vader en opa te heb-

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Redelijk strandweer

in het weekeinde

Na de beloofde temperatuurhausse van afgelopen week-

einde, met de hoogste meetwaarden tot nu toe dit jaar

in het Zandvoortse (zondagmiddag zo'n 22 graden aan de

Bentveldse kant), stelt het kwik zich dezer dagen gereser-

veerder op. Ronduit koud is het niet, maar met 1; graden

midden op de dag soms, scheelt het toch bijna een jas.

Opvallend was dat de voor-

zomerse maximumtempera-

tuur laat werd bereikt zon-

dagmiddag: ongeveertussen

vijf en zes uur, dus bijna inde

avond.

Het komende etmaal blijft

een lagedrukgebied ten wes-

ten van ons nog een beetje

rondtollen en geeft een vrij

onstabiele atmosfeer in Zuid-

Kennemerland. Regelmatig

trekken dan ook enkele buien

ters, zodat het dan mogelijk

wat langer doorregent. Waar
en hoe laat die buien exact

komen valt vooraf nauwelijks

of niette zeggen.

Toch kan het op diverse

plaatsen ook wel weer zijn

meegevallen donderdag.

We hebben het geluk dat

we in de buurt verblijven van

de nog vrij koele waterplas

voor de deur en in deze pe-

riode van het jaar ontstaan

de meeste buien dan ook

landinwaarts. Iedereen kent

het bekende plaatje van een

wolkenloos Zandvoort, ter-

wijl er in oostelijke richting

enorme stapelwolken opbol-

len. Andersom is het beken-

de verhaal ook vaak dat men
komende vanuit de richting

Amsterdam plensregens

had en dat het aan de west-

kust prachtweer is.

Tenslotte de geruststel-

lende mededeling dat er

tegen of in het komende
weekeinde alweer een flinke

weersverbetering in zal zit-

ten. De temperaturen doen

20 graden of meer en het

blijft lange(re) tijd droog.

Misschien is het zelfs de

ouverture tot een huza-

renstukje dat de atmosfeer

teren, maar het is te vroeg

voor grenzeloos optimisme,

het wispelturige Hollandse

voorjaarsweer kennende.

Maar al met al is de teneur

goed en krijgen we een

reeks mooie dagen gepre-

senteerd. De kans dat de

eerste tien dagen van mei

boeken in zullen gaan is

dan ook groot. April was
juist in Zandvoort-zuid een

rant ir

het gebied ten zuidei

de watertoren werd a

15 millimeter regen c

Wee

Temperatuur

*^ ffcj. *-. #^

Min 7

Zon 60%

Neer ag 35%

55%

20%

20-21 21

7 11

50% 45%

10% 30%
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Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 I CB te Zanduooit.

Te!.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453 I

E-mail: kittynillemse@pkinet.nl

cItOSde beste drogist van

Nederland 2008!

Nu bij Etos een

gratis bodyverzorgingsproduct

bij aankoop van een cadeaudoos.

V%J Bi
Jef & Henk

uïis

Let of

bynamoeGJerolcuj!

Haltestraat Zandvoort tel.: 025-57 ÜO ^O

3Cwekerij

*P. van 5£usej}

Zomerplanten

Maar ons advies:

Plant verstandig

denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Van StolbergwGg 1 Tel. 57 170 93

DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

'(Boude

'Verrasje moeder

met een

cadeaubon

bijvoorbeeld voot*

kunstnagels

s 1ZANDKORREL NVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere Y\

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. g 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elkdjfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

InleveringvÓLvmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelfdeweek
Uw /bedrl | fi)naam

.' .'!,". .'.1 .'iwtoartvakje plaats "

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

;;:h;Gei

werkzaamhedei

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en

NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519

/06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Adviesen aanleg

(draadloos) netwe-k.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Met garantie en KvK.

Zeer luxe loods

met kantoor &
showroom te huur,

Zandvoort,

tel. 06-53490026

Verwen moeder

met een kadobon
ran schoonheidssaloi

ChezAns.

Flemingstraat52,

Zandvoort.

Tel. 5713196

hoekwonlng

in Haarlem

(Thorbeckekwartier).

Reacties naar:

-ieinhuis@casem

(Jezus Christus)

vrijgemaakt heeft,

zult gij werkelijk

vrij zijn."

(Johannes8: 36)

Gebed nodig?

Zvrt: 5363804

Bel

Gevraagd:

huish.hulp.

Voor 3 uur p.w.

op donderdag

Tel. 5739461 of

06-12325767

Gezocht:

Betrouwbare

interieurverzorgste

'

We kei |kse schoonmaa

vak. appartement

(elke za. v.a.wk23)

tb.v. oplevering.

Opp. 4om 3
. info:

06-2896 2704

"De Bode"

flexibele

vakanti

Tel. 5718845

:ht.

kamer te huur

tv/bad/keuken,

centrum Zandvoort,

info 06-17568140

nieuwe discotheek

oekt bardames va 18J,

info 06-53490026

Beeldig Zandvoort
Gedenkmonument:

1989 - Ter nagedachtenis aan

de verwoeste synagoge (1940)

Plaats: ^BII&É»ffi
Hoek Jacob v. Heemskerckstraat/ &-7'ftfr'-' —
Dr.J.G.Mezgerstraat

Materiaal:

Natuursteen

Onthuld: mm 14 augustus 1991

1mVoorde oorlog

Zandvoort was de jongste

oodse gemeente (1923) in

55
Nederland. Ze kwam tot ont-

wikkeling toen Zandvoort

een badplaats werd. Veel jo-

den uit Amsterdam brachten

in Zandvoort hun vakan: es

door. In 1919 richtten joodse

inwoners van de badplaats

het genootschap Elia op. Met

steun van de Amsterdamse

grond gekocht aan de Dr. J.G.

Mezgerstraat en werd begon-

nen met de bouw van een sy-

nagoge die werd ingewijd op

17 augustus 1922. Er was een

feestelijke bijeenkomst in het

Oranje Hotel, waarbij door de

burgerlijke autoriteiten het

woord werd gevoerd en een

dienst in de nieuwe synago-

ge (sjoel) »
Onderwijze

rede hield.

Tijdens de oorlog

Direct na de Duitse inval in mei

1940 werd in Zandvoort een

SS-eenheid gelegerd. Samen
met het feit dat hier een groot

aantal NSB-ers woonde, cceg
dit bij tot verslechtering van

de situatie voor de joodse in-

woners. In de nacht van 4 op 5

augustus 1940 werd de syna-

erde

:1e cc- eg er kee-der -.-£
-.-c gens

naar Zandvoort terug.

Onthulling

In 1989 werd alsnog een monu-

ment geplaatst ter herinnering

aan de synagoge. Het gedenk-

teken is schuin op de hoek van

deJacobvan Heemskei c-:i"tra:-t

en de Dr. J.G. Mezgerstraat ge-

plaatst. Op 4 augustus 1991

heeft de Ambassadeur van

Israël in Nederland.de heerM.

Bawly, het gedenkteken ont-

huld. De inscriptie op het mo-

nument luidt: 'Op deze plaats

stond de synagoge die op 4
.uigui-tL-s 1940 /i aw 5700 tij-

dens de Duitse bezetting werd

verwoest'.

Sacrale dans

Voor belangstellenden zijn

maken met de sacrale dam

vorm van bewegen met een

bepaalde patronen ei

Binnen de patronen v;

avonden om kennis te

; dans. Deze dans is een meditatieve

et eenvoudige danspassen. Ze vormen

symbolen, zoals een cirkel of spiraal.

i dans- het is om deel te zijn van een

je hoe groter, betekenisvol geheel.

Docente is Marjan van Huët.

Opgave is moge Uk tot uite-l jk

13 mei bij Kerkelijk Bureau tel.

524i874of e-mail kerkelijk. bu-

reau@wanadoo.nl de kosten

zijn € 7,50. De dansavonden

zijn op woensdag 21 e" 23 me
,

uur in de Agathakerk, Grote

Krocht 45, Zandvoort.

Gratis naar de film!

Voor weinig tot niets betalen voor een bioscoopkaartje? Dat

kan op Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) in Circus Zandvoort.

Door aan het Rad van Fortuin te draaien, kan de prijs van het

kaartje worden bepaald op €i,€ 2, €j, €4 of €5. Wie echt veel

geluk heeft kan zelfs gratis naar binnen.

De actie met het Rad van

Fortuin geldt op 5 mei voor

alle voorstellingen, dus ook

om 13.30 uur bij De Winx
Club en het Geheim van het

Verloren Rijk. Als extraatje ont-

vangen alle kinderen b j ceze

voorstelling een cadeautje! Er

valt tenslotte iets te vieren op

Bevrijdingsdag.

Strandtraining bij Azzurro

Aanstaande zondag, 4 mei, vindt een training 'Healing Tao'

plaats bij paviljoen Azzurro op het Zuidstrand. Deze training is

bedoeld voor zowel beginners als gevorderden en wordt gege-

ven door een docente van Tao Vitaal.

Healing Tao is een onderdeel basis vormt voor accupunc-

van eeuwenoude Chinese tuurenTaiChi. Door de oefe-

bronnen en komt voort uit het ningen kom je fysiek en gees-

Taoïsme, dat onder andere de tel ijk meer in ba lans,wat zorgt

voor innerlijke rust. Docente

Loes van Beest heeft gekozen

voor paviljoen Azzurro omdat
daar een authentieke en re-

laxte sfeer hangt die belang-

rijk is voor de training. "De ei-

gastvn .de muziek is rustig en

relaxed en dat zijn mijn trai-

ningen ook", aldus Van Beest.

De strandtraining kost€ 25 en

duurtvanio.3ototi2.oouur.
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Zonder herdenking geen

Bevrijdingsdag

"Het is onmogelijk Bevrijdingsdag te vieren zonder op 4 mei

de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht te heb-

ben". Het is het uitgangspuntvan het plaatselijke comité dat

ieder jaar de herdenking van de gevallenen organiseert.

Een herdenking die al vanaf

4 mei 1946 ieder jaar wordt

gehouden, In 1946 op een

bomvol Rsachu si"leK ver-

volgen; jn.vhj •:; bij het deer

de Zandvoortse bevoUing

betaalde monument in het

bij het monument dat sinds

de bouw van het vakantie-

park is verplaatst naar de

Linnaeusstraat.

Programma
Ook komende zondag zal op

die pc-r-its de ci~s uiting places-

vinden waarop in Zancvoct

aandacht wordt besteed

aan de oorlogsslachtoffers.

De dag begint om 12.00 uur

met een herdenking van de

Joodse slachtoffers bij de

gedenksteen aan de Dr. J.G.

Mezgerstraat. 's Avonds om
18.45 uur begint een her-

denkmgsb lee^lomct r' de

Protestantse Kerk aan het

Kerkplein. Om 19.15 uur ge-

volgd door de stille tocht

naar het Verzetsmonument

op het Verzetsplein waar
om 19.36 uur een korte bij-

eenkomst begint die wordt

afgesloten met een bloem-

legging. Daarvandaan wordt

om 19.46 uur vertrokken

naar het oorlogsmonument

aan de Linnaeusstraat waar

in Nederland, twee minu-

ten stilte in acht genomen
zal worden. De plechtigheid

wordt besloten met het de-

bloemlegging.

Comité
Het comité dat de herden-

kingen organiseert staat

onder voorzitterschap van

burgemeester Niek Meijer,

die dit jaarvoor het eerste de

herdenking in Zandvoort zal

meemaken. De dames M. van

der Meulen en M. Wassenaar

vormen met de heren Jb. van

derWerffenG. Schaap echter

al vele jaren de kern van het

comité. Een comité dat gezien

de gemiddelde leeftijd aan

verjonging toe is. "Verjonging

nust, \ int c i de

toekomst moeten we de

slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, maar ook van

de oorlogen die daarna tot

in onze tijd toe vallen, blijven

herdenken", zegt één van de

leden, "het zou een goede

zaak zijn als we een aantal

nieuwe leden kregen die we
in kunnen inwerken, zodat

ze over enige jaren het stokje

over kunnen nemen." Het

lüdei eledei alt

echter niet mee. Uiteraard kij-

ken de comité leden om zich

heen naargeschikte kandida-

ten. iri.-CHi cm deze Pe .ingr:|ke

herdenkingen inde toekomst

te waarborgen kan men ook

zichzelf aanmelden bij één

van de comitéleden of het ge-

meentehuis. Heeft u belang-

stelling, schroom dan niet!



Hele maand MEI:

ASPERGESCHOTEL MET
BEENHAM, KRIELTJE5, EIEREN

EN HOLLANDAI5E SAUS 100 CR € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week - ^ANDV°0RT

Nieuw uit Amerika
schattige baby

cadeauartikelen in

iuxe verpakkingen

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alléén voor Zanduoorl Pas-houilurs.

Vraag raar de voorwaarden.

Grote Krocht 21 -023-571 2560
z 3 ndvoort@zo nvaar l , nl

^toerkoop.nl m&

bloemen am zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen. * »

TïtC&T

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga II

Koenq Cleaning Servies

|
www.koenecleaning.nl « 06-14 32 44 44

10% korting op schoonmaakartikele
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

(Handtekening)

Betaling CONTANT

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

Betaling PER BANK

itiS Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

5straati 5 Uw ^ naam gestelde ZandvoortPas
HDgeweg 39 -i

WQrdttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met deaangehechtetegoedbon voor een

r 61.57.Sg.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

C'est I

marché,
n'est ce
pas?*

«
P TEGOEDBON «ï

\ VOOR 1 GRATIS .

f ZANDKORREL \*

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse Twirl
(naturel)

Vers uit onze boulangerie achter

de winkel

van 1,60 voor slechts

00

Aanbod geldig loten rnel woensdag 7ni£

fii : l:'i'ii 111 o y: .ciiniii;; ü'idiirïïi/iï

Raadhuisplein 2, Telefoon: 021-5712865

0:1 ni'-iTiidiï'sicn ;ti openingsride" : ie :- v-v wl|

HO&BV-ACT'

Zandvoortse Zandkorrels

A Zandvoortse

GMND CAM 25
Pasta Balopese met gratïn kaas

mol. 1 glas urïjn € 8.-

op vertoon van de ZandvoortPas

Band Café 25, Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"
Pasfoto's

van dezelfde persoon

voorde

Halve prijs!

Top 3!
dxluDgram vleeswaren

Snijworst +

Gebraden Gehakt

+

Rauwe ham .

VAEEBUDG&Zn € 3 -25J,'*

Haltestraat 54 - T. 023-5712(51 .**«

10% KORTING
- OP HET

GEHELE ASSORTIMENT
Haltestraat 5,T 57121 74, vrijdag koopavond

15% KORTING OP
WENSKAARTEN

bruna
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand me

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

^1 beach ft healih center

A»> 10% Korting

opeen cadeaubon
Kljkopwww.newwaves.nl

"3- 571 32 55 Qfinfognawwavei.nl

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Verzorging en vrije tijd:—
misse

PasWJers

4e maant! ISt frij

Satetieafé

2 sateri

1 betalen

Zeestraat 36

0235731-001

Autobedrijf Zandvoort
HétAPK keurstation

a^fr-a^av
Pe hele maand mei

Q 2e stuk badkleding

O halve prijs.

Nympheia - www.n

koop Reisbure

Mode en trends:

www.autobedrijfzandvoort.nl

w
Medina Woninginrichters
5 t/m 19% korting

T (Vouw)gordijnen Tapijt

TVitrages Vinyl

=1
iage Outdoor - Burg. Engelbertsst

a Optiek Haltestr

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Vlug Fashion Men's Wear - Haltestraa

Wonen en onderhoud:

_Kjp|M4JF|hMijiar_

Tjake_Five
Voor de ZandvoortPashouder

s

Seizoenkaart ligbedden

van €100,- voor €85,-!

Tel. 023-5716 119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

'W
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort Grott Krocht 2B
2Ü1ÏL\ Z.nidvooil DJ-i -"!•>) 15
korting geldt niet op aanbitdingtn



Uitagenda ^f^
Holland Casino
Zandvoort

Mei 2008

Moederdag
Geniet van een handgemaakte bonbon

van Un Limited Delicious bij een heerlijk

kopje koffie.

\Feesten & Events
|

üonaeidag f me-

llemeljoartidog

Boid & RecuUjul

17.30- 21.30

Vr-dogP rr.e. 22.00- 02.00

\
HMf tter.;-, ,1

/a'eraag 3 me'

Jcmmy Ifiompson

22.00- 02.00

Vr-dog 9 rr.e: 22.00- 02.00

\ DJ Ihomoi
I

Zaterdag 10 mei

Pure Parstey

22.00- 02.00

Zondag 11 mei '1

1 Moederdag én Ie Pinksterdag 1

y(my en Pooto 17.30- 21.30

Maandag 12 mei

2e Pinksterdag

GigSpanner

17.30- 21.30

Donderdag 15 mei

22.00- 02.00Vrijdag 16 mei

Grooved & Easy

Zaterdag 11 mei 22.00- 02.00

\ Accoustk \

Zondag IS mei

Dream Team

17.30- 21.30

Vrijdag 23 mei 22.00 - 02.00

\ Amv en Paalo \

Zaterdag 24 mei

NME Events

22.00- 02.00

Zondag 25 mei 17.30- 21.30 1

| Cross-Over \

Woensdag 28 mei

ladies Onïy Poker Tournam

vanaf 20.00 uur

Vrijdag 30 mei 22.00 - 02.00

\ Christoph Vokker \

Zaterdag 31 mei 22.00- 02.00

Special Disco

Diamonds Party
Vanavond is het casino omgetoverd tot een \

discowalhalla

• Spetterend optreden van Berget Lewis

• DJ CISCO draait deze avond heerlijke dan«
classics

• Gratis soulfcod hapjes

• Entree € 3,50 (gratis voor Favorites

Cardhouders)

Kans op echte

diamanten

Deze prijs kunt u winnen op de

Caribbean Sunset

| Beach Party
nd halen we het strand naar binnen

et casino omgetoverd tot een trendy

• Live show van de showshakers C-Shakes:

met muziek, percussie, sax en cocktails

Special Ladies Day
Ladies Oniy Poker Tournament

50 plus pagina *,

^ j
Pommodoro speelt 'Juliana een tijdperk'

5
In het kader van hetzondagmiddagpodium organiseerde Plu:

punt afgelopen zondagmiddag in de grote zaal van het Huis i

de Duinen de muzikale voorstelling 'Juliana een tijdperk'.

Pommodoro Theaterproduc- het leven van koningin Jüiana

ties, die op dit moment met "In 1909 was Wilhelm ma in 'ge-

vier verschillende theatervoor- zegende omstandigheden', zo

stellingen door het land reist, heette dat toen. Maxima was
brengt theatervoorstellingen gewoon zwanger". Verhorst,

speciaal voor ^-plussers. In op dat moment verkleed als

zijn one-manshow vertelt paleiswacht, vertelt over de

Bastiaan Verhorst op origine- geboorte en de jeugd van het

leen humoristische wijze over prinsesje, over het zoeker naar

een geschikte huwelijkskan-

didaat en dat in 7936 Bernard

voor de deur stond. Over het

voorgenomen huweliik sprak

den op de radio: "Geleidelijk

zijn we het samen eens gewor-

den." Toen de oorlog uitbrak

werd de familie in een geld-

auto van de Nederlandsche

Bank naar Umuiden gebracht,

:r schip naar Londen

en later naar Canada voeren.

De Greet Hofman affaire, de

Jomanda van toen, passeerde

de revue, evenals de geboorte

van devier dochters. Juliana en

Bernard kregen voor hun 25-ja-

theeservies cadeau, wat brood-

nodig was omdat het vorige

vanwege die Greet H. affaire

gesneuveld was. De voorstel-

ling werd afgewisseld met
bekende liedjes v

bij het publiekerg

vielen. "Oranje b(

boven, leve de kor

en. Oranje

Viering Julianadag:iooo kinderen zingen

Dat kopte een krantenartikel uit 1948. Voor het bordes van

het raadhuis is om 10 uur 's morgens een aubade van oranje

geklede kinderen onder begeleiding van de Zandvoorts Mu-

ziekkapel. Zij vieren Julianadag en luiden het begin van de

Zandvoortse feestweek in.

Burgemeester Van Fenema
heeft begin dat jaar de heer

Van Alphen opgevolgd. Hij

nam samen met zijn echtge-

note de aubade, gedirigeerd

door de heer H. Deesjr., vanaf

het bordes in ontvangst. De

toehoorders genoten van het

spektakel. Bij velen flitsten

herinneringen voorbij aan hoe

anders Zandvoort zo'n drie,

vier jaar eerder was: doods en

uitgestorven, nog geen schim

van vroeger glorie.

Het krantenbericht vervolgt:

'Het wonder van vrijheid, blij-

heid, de terugkeer van het

huis van Oranje, voltrok zich.

Hoe ontzaglijk veel hebben

dru kwekkende vertolking van

ons volkslied als afsluiting.

Een daverend applaus van

het massaal toegestroomde

publiek volgde. Vervolgens

sprak burgemeester Van

Fenema de dorpsgenoten toe.

Het was de eerste keer sinds

zijn ambtsaanvaarding dat de

burgervaderzich buiten tot de

burgerij richtte. "Oranje hielp

ons door de moeilijke tijden
"

Onder doodse stilte luisterden

te Zandvoorters naar de toe-

Een lumineus idee

Van Fenema vertelde een feli-

citatiebriefte hebben geschre-

ven aan de jarige prinses. Deze

brief mocht door twee leer-

lingen van elke Zandvoortse

school in zijn werkkamer on-

dertekend worden. De kinde-

ren namen om beurten pij sh-

op de stoel van de burgemees-

ter en tekenden de brief met

ernstige gezichtjes. Namens
de Christelijke school aan de

Brede rodestraat tekenden

Liesje Wenzel en Arie Koper,

voor de Hannie Schaftschool

Greetje Kuiper en Frits

Rinkel, de Mariaschool Netty

Stokman en RobbievandeVen,

de Wilhelminaschool Janny

Spiers en Maarten Paap, de

Karel Doormanschool Adriaan

namens de overbruggings-

school Hetty van Zalingen

en Bob Schmitzier en voor de

Wim Gertenbachschool Simon

Dovesen Dickie de Wid. De bur-

gemeester dankte de jeugd,

plakte de brief dicht, 'waarna

Adriaan de Haan de brief in

de bus van het postkantoor

deponeerde, welke bijzondere

gebeurtenis achter de ramen

van 's burgemeesters werkka-

mer door de anderen werd ga-

degeslagen', 's Avonds was er

in theater Monopole een groot

concert van het Amsterdams

Salon-orkest onder leidingvan

Pieter Renes.
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Lintjesregen voor

vrijwilligers van Pluspunt

Eigenlijk verdienen alle 18; vrijwilligers jaarlijks een lintje,

maar omdat dat niet haalbaar is, zijn de vrijwilligers gehul-

digd die 5,10, 15 en 20 jaar in dienst zijn. Afgelopen maandag

vond de feestelijke bijeenkomst plaats. Vlak voor Koningin-

nedag, om aan te geven hoe belangrijk de rol van de vrijwil-

De directeur van Pluspunt,

Albert Rechterschot, opende

het feest: "Vanmiddag zet-

ten we 24 vrijwilligers in

het zonnetje. Wij bieden een

breed scala aan activiteiten

en diensten, waarbij we de

inzet van vrijwilligers hard

nodig hebben." De jubilaris-

sen werden verrast met een

oorkonde en een cadeau en

kregen uit handen van wet-

houder Gert Toonen namens
de gemeente een kistje wijn

en een prachtig boeket bloe-

men, uiteraard in de toepas-

selijke kleur oranje.

Applaus voor iedereen

On. tijw

dienst Klaas Koper riep de

jubilarissen naar voren. Uit

handen van vrijwilligerscoör-

dinator Nathalie Lindeboom

ontvingen zij hun cadeaus.

Nathalie gaf daarbij van ie-

dereen persoonlijk aan wat

hij of zij voor Pluspunt en de

gemeenschap betekende/Als

eerste wil ik Marja Manders
feliciteren met haar 20-jarig

jubileum. Zij brengt eten rond

voor Tafeltje Dekje, heeft een

luisterend oor voor iedereen

en werkt daarnaast ook in de

dagopvang." Jaap en Henny
Hoogend ijk werden geroemd

ma 'privé-chauffeur', die niet

alleen heer in het verkeer is,

maar ook zeer galant cliënten

naar het ziekenhuis begeleidt.

"Regelmatig wordt naar die

aardige man gevraagd. Zijn

vrouw weet ervan hoor!"

lachte Nathalie. Dat gold ook

voor Wiebe Damhoff, die in

zijn 10-jarig vrijwillig dienst-

verband een enorme popula-

riteit heeft opgebouwd. Aat

Speels. d:e al 5 jaar maaltijden

bezerg:. steelt v:tora t dens

de kerstdagen de show wan-

neerzij in kerstmannenpakde

heerh|ke happen rondbrengt.

Janny Hoppe, werkzaam bij

de open eettafel in de biblio-

theek, gaf aan het enorm op

prijs te stellen dat haar in-

zet op deze manier beloond

wordt.

Gefeliciteerd!

20 jaar vrijwilliger: Marja

Mandeis isjaai:. aap en Henny

Hoogend ij k. Wil van Keuls, kia

Halewijn, Gre Medendorp en

Raks Rudoiphus;io jaar: John

Atkinson, Jan van Bavelgem,

Wiebe Damhoff, Gonnie

, Win Jai

hebben. Ook is Ja;

ondpebr: :ht

Hoppe, Armand d' Hersigny,

Ina Slotemaker, Bep Krielen,

Ria Snijder en Ank Versteege

Marianne de Grebber.Connie

Rijkborst, Aat Speets, Hans
Witteveen, Adries van Marie

en Irene Koperdraay.



IJzerhandel Zantvoort

t^S •r>% Al 40 Jaar Uw Specialist

tt*'
tf Sloten en inbraak-

M beveiligingen met

y eigen montagedienst

m
• bij U aan Huis

» Tel: 023 - 571 24 18

Montage \ olgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - S verwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoart

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

G H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

O.

RADIO + TV r***fa

oS:oo Countryirack [h)

i'4e;-.énrieole'

14:00 Zondagin

17:00 DeAvond

2i:oo TeppZeppi

33:00 Eb&Vloed

Donderdag

°°
Za°ndv

C

oort(h)

n

i3:oo Muzlekboulevard

1B00 DeAvond

32:oo De Hoop
33:00 Eb&Vloed

Vrijdag
08:00 ZFMJazz(h]

i3:oo Muzlekboulevard

1500 Eurobreakdown

17:00 Jeweekendln

19:00 Vrijdagavond Café

Maandag
oS:oo Zandvoort op

Zaterdag (h)

3300 Eb&Vloed

Dinsdag ssu-.
tCennemerlandfh) Zandvoort

30:00 ZFMJazz(h)

3300 Eb&Vloed

Zaterdag

19:00 Royon-alr

Woensdag
o3:oo Vrijdagavond Café (h)

33:00 NlghtWalk

30:00 Klassiek (h)

2! '°°
zlcht(h)

^33:00 EbfcVloed
14 urn perilag on alrt

106.9 (ether) &H04.5 (ka belW

Mickey's Ccifé
Cttaiitpatk Zandvoort

Zoekt met spoed gezellige

collega's met horeca ervaring

Part-time/Full-time

Mevrouw Huisman: 00-51013037

SP*
Winx Club

|

êfc?"
5
1

Winx Club en het Geheim

\i
;

i l
van het Verloren Rijk is

een digitale animatie-

film naar de populaire W%ajï f

'~

't£k\ ai1
gelijknamige televisie- BssË^-*Êm
serie. De Winx-meiden jjaaajaj^Jjjjjag^JJJ

hebben de Enchantlx- ders.van wiezeals kind

status bereikt en zijn nu is gescheiden. Maar dan

echte beschermfeeën die verschijnt Blooms zus

de bewoners van hun di- Daphne in een droom.

mensies vrede en veilig- Zij vertelt dat hun ou-

heid kunnengaranderen. ders bij het Meer van

Alleen Bloom heeft die Roccaluce zijn. Met haar

status nog niet omdat Winx-vriendinnen gaat

alle mensen van haar Bloom de strijd aan met

dimensie, Domino, zijn het Absolute Kwaad om
verdwenen. Ook haar ou- hen terug te vinden.

Filmprogramma
30 april t/m 07 mei

Onze kersver:

Regelmatig:;

— Zandvoortse Courant nummer 18 2 MEI 2008

collega lija Noltee gaat het komende strandseizoen op bezoek bij de Zandvoortse strandpaviljoens.

zij hiervan verslag dan in deze nieuwe rubriek 'Aangewaaid bij,..'. Ze is bij de laatste begonnen:

Aangewaaid 6ij... Rapa Nui & SurfZandvoort

Een ontspannen sfeer, een gezellige mediterrane uitstraling

en een sportief tintje. Rapa Nui is een plek waar mensen zich

thuis voelen. Deze strandtent ligt, samen met de nieuwe veel-

n belovende surfschool 'SurfZandvoort', aan de rand

i/a n het strand van Bloemendaal.Toch behoort dit

alles tot de trots van de Zandvoortse stranden.

doorlijd Wo/tee

Ook de Za ndvoo rtse

Rosalie Rückert

kiest voor Rapa

Nui. "Ik kom hier

zodat ik even in een

andere wereld te-

werk wil Ik graag

ontvluchten van

de drukte. Door de

ontspannen sfeer

en doordat het niet

bouwd, krijgt het geheel een

hele open uistrallng", vertelt

Rosalie. De strandtent en de

surfschool zijn gescheiden van

de populaire strandtenten van

Bloemendaal waar veelal de

glamour een grote rol speelt.

Ook de drukte van Zandvoort

'ordtvi leden, waardoor er

nee heerst waarbij

ich opzijn gemak
"Ik korr

Doordat

:en hoop

smfers

zitten is het pie:t g c

surfen. Met meerdei

in het water is het vaak vech-

ten om een golf, hier heb je

de ruimte Niet alleen op het

strand, maar ook in het water",

beschrijft Rosalie.

Simplebut special

Rapa Nui gaat voor 'speciaal

op een simpele manier'. Zo

ook in de keuken. "We zorgen

tot 4 ingrediënten die samen
net dat beetje extra geven,

de combinatie maakt alles

speciaal. Zo proberen we dat

in de hele strandtent door te

voeren", aldus de chefkok. De

menukaart van Rapa Nui is sei-

zoensgebonden en dus wisse-

lend, dit maakt het aanbod al-

tijd fris en origineel. Ondanks

deze veranderingen, blijven

de smaakvolle en betaalbare

sandwiches altijd hun plekje

op de menukaart behouden.

It's all in the passion

SurfZandvoort heeft het alle-

maal: dejuiste mentaliteit, een

uitgebreid aanbod, de zee en

het strand, prachtig materia;

en als belangrijkste een ere'

van 6 getalenteerde en ge-

motiveerde surfinstructeurs

"Wij zijn allemaal jongens

name sfeer", vertelt Oscar

van der Reyden.Met nieuwe

rages uit Australië en Nieuw-

Zeeland zoals slacklinen en

stand-up paddie, zorgen ze

bij SurfZandvoort voor een

aanbod dat voor iedereen

toegankelijk is. Beginnende

en gevorderde surfers, maar

ook groepen kunnen bij deze

surfschool terecht voor wat

actie. "Wij zijn trots op de

oprichter van de school, Lars

van Veen, hij heeft het maar

gen", zegt Oscar. "Het w

'it

Maarten Zwetsloot e

Sportraad Zandvoort

De informatie paginavan de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Open avond Duikteam ZandvooTt
Vorige week had het Duikteam Zandvoort een open avond in

hun 'thuisbad', het zwembad van Center Parcs. Een aantal gas-

ten kreeg van deduikinstructeurs de fijne kneepjes van het dui-

ken uitgelegd en natuurlijk mochten ze met een echte duikuit-

rusting een proefduiken maken.

aselect groepje leden was in

: weer om de gasten te ver-

elkomen, ze vaneen drankje

loral om ze enthousiast te

aken voor de duiksport. En

rt was niet tegen dovemans-

en gezegd. Na afloop van een

uurtje intens ef oei e zijn. sta

ken ze hun enthousiasme nie"

onder stoelen of banken. Eer

stagiaire van Center Parcs wi

graag eenjaar naar Austtaiië "II

zou het heel prettig vinden als il

hier al het een en ander aan er

varing met duiken op kan doen

Verzorgen jullie ook cursussen?

En zo ja, wat kost dat en hoe

lang gaat dat duren?" Vragen

waar secretaris Lyde de Graaf

altijd wel antwoord op weet.

"Je kunt al binnen een paar we-

ken je eerste duikbrevet halen

en de kosten zitten onder de

€ 300. Daarmee mag je ook in

het buitenland duiken", geeft

ze als informatie tijdens een

1 Zandvoort i

ve club. Regel

inhetzomersi

aaktom dtuitsta pjesgi

dere onderwaterwereld van

bijvoorbeeld de Oosterschelde

te verkennen. Ook is ereenmo-

aelii'heid om in clubverband

in het buitenland te duiken en

zijn de Vinkeveense Plassen

een regelmatig doelwit.

Meer informatie krijgt u via

secretariaat@d ui kteam zand-

voort. org of via de website

www.duikteamzandvoort.org.

20 Jaar Golfclub Sonderland
Op zaterdag 10 mei aanstaande bestaat de Zandvoortse Golfclub

Sonderland zo jaar. Vanonder de paraplu van de Zandvoortse h

keyclub werd door de pioniers van de golfclub een eigen afdeling

opgericht. Gegolfd werd er op twee grasvelden, waar zonder g

holes in werden gegraven, plaggen werden uitgeslagen en gre

aangelegd. En wat toen gold, geldt nu nog steeds. De club heeft

ook na 20 jaar nog steeds geen eigen baan en vandaar de origir

naam: Sonderland.

Golfclub Sonderland is nu wel

de vaste bespeler van de prach-

tige g-holesbaan van Open Golf

Zandvoort, midden in het duinge-

bied. Anno 2008 is de Zandvoortse

Golfclub Sonderland een club met

o jra 300 go fvaardige leden uit

de regio. De club neemt deel aan

de NGF competitie, organiseert

een variëteit aan eigen competi-

ties, evenals toernooien en grote

evenementen. Het vieren van een

tieve club dan ook het bekende

koren op de molen. Hoogtepunt

van de activiteiten wordt een

toernooi over 18 holes, waarbij de

bestaande 9 holes worden aan-

?vuld met 9 r 5 holes

Het orgai satie

r uit be-g holes kom:

trouwbare b

Gat ce historie van de club bij

het uitzetten van de extra ba-

nen een belangrijke rol heeft

gesjeelc. En natuurlijk wordt

het toernooi besloten r

een groot feest voor alle lei

van de club en hun partners.

Wij wensen de Zandvooi

Golfclub Sonderland

grote toekomst toe. Wie rr

wil weten over de club

terecht op de website w-

sonderland.nl.

W0



Strandpaviljoen

Thalassa 18

Hoort zegt

het voort
Zaterdag 7 juni

groot feest

bij Thalassa

Nieuwe haring happen!

Voor reserveren: 023-5715660

Voor al uw print- en drukwerk
Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a, de volgende fcwaliteitsproducten :

Flycrs/Folders

• Vlaggen

• Spandoeken

• Ontwerp/DTP
• Beachllags

• Posters

• Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Door eigen productie In Zwanenourg zijn

snelle levertijden en scherpe prijzen mogelijk.

Heeft u interesse? Maak vrijblijvend een afspraak en l<

informeren over ome diverse producten.

Printing Pecple creup- Kleine Krocht l

1041 JN * Ijndvoort Tel. 01I-BBB71SS
ia n<fu9o rt £( prl nllngp» pi c nl

www.printingpeople.nl

Café Oomstee

We maken
er weer een
feest van!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-5738727

AJiljMDELIGHTS *

- Dim-S.im: lx Min
2* Pan
2x Ker

€13.50

«ALLEEN AFHALEN* I

Dagelijks geopend v. : 16.30-11.00 u>

iF*
VrxSË Gemeente Zandvoort
mp^É^I Swaluëstraai 2, Postbus 2, 2040 AA Za "idveor!

^IB^M^IBB infa@zandvoort.nl - www.za'"dvoor: ril

Gemeentelijke publicatie week 18-2008 ren, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog Telefoon. 023 - 57 15 513

in hel: belang : hei Kon in k-" ik zi 11 gevalle e of dooi n exploitatie sinds 15-10-2001

Vergadering College oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, te Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ja r,gen>2 3

De besluiten lijst van de collegevergaderingvan 22 april herdenken. Aantal k ndplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

en de verdere in week 17 door het college se nomen jarigen):o

besluiten zij" io april v;-:>tges>ce!d Ce ber-lu ite -~
1 ist is Het Herdenkingsmonument is aan de Van Lennep- VVebs te .'.vvvv.eipeeleientje-elLik 11

1

in :e zien bi ee Cent-a e Balie en op de ,'.-ebsr.e weg/hoek Linnaeusstraat.

Kindercentrum Ducky Duck

4 mei - de officiële plechtigheden Begrotingswljzigingen Naam: Kindercentrum Ducky Duck

Op 4 mei zijn er in Zandvoort ve 'schillen:: e off ciele Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeen- Rechtsvorm: Vo.f

plechtigheden. Dit jaar is 4 mei op een zondag. Dit tewet ligge- de begiotingsvv jzigi-gen van de agen- nsehr |fn , mmer Ka "er van Koe e li 3 rit el: 34086265

heeft echter geen gevolgen voe'de li ei een kin gs plech- dapunten die op 15 mei 2008 aan de gemeenteraad Postadres: Postbus 128

tigheid en de bijbehorende handelingen. Hieronder ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële Postcode: 2040 AC

vindt u de verschillende ceremonieën consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot Plaats: Zandvoort

er "et 'f mei eoeS :e 11 ca ge bij de tal e vein Iit". "ele'ooiT'unnner oee - 57 30 042

Joods Monument gemeentehuis. Aantal vestigingen: 2

Vanaf 12. 00 uur. Burgemeester N. Meijer spreekt een

kort welkomstwoord u t "ijdens de plechtigheid zal Wijziging Kinderopvangregister Vestigingi

de rabbijn van de Nederlands Israëlitische Gemeen- Pen januari 200; e se Wet kinde -opvangvan kracht. Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck

te Haarlem een kort gebed zeggen. Tevens is er een Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toe- Adres: Prinsesseweg 36

t- o; :" eg e. '"£; -e; ".:':.: in e' ; tsviiid: : cl'i 0; ::e ziet op de kwaliteitvan kinderopvang. Vanaf dezelfde Postcode: 2042 NH

hoek van de Jacob van Heemskerckstraat en de Dr. J. datum moet e:ke ge me e nee overee 1 " kinderopvangre- Plaats: Zandvoort

G.Mezgersstraat. gister beschikken C ..ei e is \' igen alleen een bijdrage ~ele~oon 023-5730042

voor de kosten van kinderopvang van het rijk als een In exploitatie sinds: 01-01-1993

(-rerdeniiiiiïSu'L.'-.'S? ƒ,>; iie Pror^tai'.ti^ Kcr> kindercentrum is opgenomen in het kinderopvang- Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ja rigen): 3 6

Van 18,45 uur tot 19.15 uur, waarna de Stille Tocht register. Per 24 april 2008 heeft een wijziging plaats- Aantal k ndplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

volgt. gevonden in hee Kindeiopvergregister. Vanaf deze

datum zijn de volgende •rseiopvanginstellingen

jarigen]:

De route: opgenomen in het Kinderopvangregister Gemeente Vestiging 2

-Kerkplein. Raadhuisplein. Haltestraat verlengde Hal- Zandvoort: Naam: Buitenschoolse ei:vang Du:k C jb

testraat, Vondellaan, Witte Veld, Willem Gertenbach- Adres: Prinsesseweg 10

monument.

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

-Verzets plein, Kromboomsveld, Vondellaan, Van Len- Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk ~ele~oon 023-5730042

nepweg en vervolgens naar het herdenkingsmonu- Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje In exploitatie sinds 01-06-2006

ment. -Pluk Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ja ngeiOto

Rechtsvorm: Stichting Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

De winkeliers en horecaondernemers die langs deze Inschrijfnummer Kr- nier va 11 Koophandel 41224.309 jarigen): 60

re ..te h ,11 tvrkel.-'ca-é-'onde- -e""r"g liebben. zij
,_ op Ad 'es 3 u -ge meester Nawijnlaan 101

de hoogte gesteld en zijn gevraagd om hun terras- Postcode: 2042 PZ Buitenschoolse opvang De Boomhut

sen -voor zover aanwezig- te sluiten en de deuren en Plaats: Zandvoort Naam. Stichting Pluspunt Zandvoort

Telefoonnummer: 023 -57 13 665 Rechtsvorm: Stichting

en 20.30 uur. Aantalvestigingen:2 nsehr |fn , mmer Ka "ei van keoeharii

Adres:Flemingstraat 5 5

el: 34239374

De route van de Stille Tocht leidt naartwee monumen- Vestiging! Postcode: 2041 VW
;?:> ''-

::
;ü e e 11 .1 e:. t :£>"; ..1 p.ero:-, ..;: Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje Plaats: Zandvoort

Ad 'es 3
u -ge meester Nawijnlaan 101 Telefoonnummer: 023 -57 40330

l/erzetsmonume/if. Postcode: 2042 PZ Aantal vestigingen: ï

Van 19.35-19.46 uur- Zang en bloemlegging. Plaats: Zandvoort

Het verzetsmonument is in Park Duijnwijkop het Te efeo" 023 - f7 13 61:5 Vestiging 1

Verzetsplein. In exploitatie sinds 05-03-1990 Naam: Buitenschoolse opvang De Boo nhut

Aantal kindplaatsen dagopvang [0-4 jarigen): 35 Adres: Flemingstraat 9

Herdenkingsmonument Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 Postcode: 2041 VW
Aankomst : + 19.58 uur, met het officiële moment van jarigen): Plaats: Zandvoort

stilte, van20.oouurtot20.02 uur ~ele~oon 023-5740330

Vestiging 2 In exploitatie sinds 01-09-1993

Bij dit monument vindt de officiële herdenkingsplech- Naam: K neerdagvei bl |f
? luk Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ja ngenJ'O

tigheid plaats. Er zullen bloemen worden gelegd. Om Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36 Aantal k ndplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

20.00 uur nemen de deelnemers aan de plee Ir. gh'eld Postcode: 2042 PM jarigen]: 50

vee 11 meen se ite in e-
e

" t 0111 e. e bu-geis en niilioji- Plaats: Zandvoort Website: www.aktivrtertencentrum.nl



ïjaJa Gemeente Zandvoort

Gastouderbureau Kennemerkloek

Naam. Sti:lit ng Pluspunt Zancvooi":

Rechtsvorm: Stichting

Insdn ij"n li
" • ifie " Ka in ei van Koopha 1

-

el> 34239374

Adres: Flemingst raat 55

P05tcode:2O4iVW

Plaats: Zandvoort

Telefoon numm er: 023 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging!

Naam: Gastouderbureau Kennemerklc ek

Adres: Flemingst raat 55

Postcode:204iVW

Plaats: Zandvoort

Telefoon 023-5740330

In exploitatie sinds: 01-10-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4) rigen)-

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-

jarigen) -

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Gastouderbureau Kn us

Naam: Gastouderbureau Knus

Rechtsvorm:V.o.f

liiiehi j "'; i 1.1 ":!'! f ' Kfliii ei .ai \-.\ ::;: :i Je. .„_- <yjs'
:

-

Adres:WitteVeld6o

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 0633 -70 60 48

Vestiging!

Naam: Gastouderbureau Knus

Adres:WitteVeld6o

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoon 0633-706048

In explo tai e sinds: 07-11-2007

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen) -

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-1:

jarigen)-

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 14

mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan

om ig.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad-

-Opening

-Vaststelling agenda

-Besluitenlijst vergadering van 2 april 200S en toezeg-

gingen

-Vaste agendapunten inbreng van derden en verder

alleen indienaandeorde of vooraf n^ebrr-eht

-Voetbalspeelkooien

-Zandvoort Schoon'l-de ideeën

- Draaiboek d o rpsgesp rekken

- Rondvraag

In deze commissie k_. nnen LH!-gei: het woord voeren.

Dit kan zowel ove'oriJeJvvei pen op de agenda als over

een eigen onderwerp. Degene d ie over een eigen on-

de rw e 'p wil spieken, —o et J t idv ft e lijk aanmelden.

Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet uiterlijk

maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor een

vergadering die de woensdagavond daarop wordt

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Ge-

meente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA

Zaïvivooi ï cf pe' 'ah gi irT eC? :? 11 n ,; .:;: '' .A-'geve-'

aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-

dingmoetstaan naam aJies.telefoonnummeren het

onderwerp met een ioelidr. ng op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl [Bestuur >

Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te

vragen bij de griffie.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdag 15 mei Op

de agenda staat:

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Vaststellen agenda

- HamerstukNota bijzondere bijstand en minima-

beleid

-Prestatieafspraken EMM 2008-2012!

- Bekrachtiging geheimhouding

a Concept samenwerkingsovereenkomst

b Strategische WVG beleidsnotitie

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deie

krant nog wijzigen. IJ vindt de meest recente agenda

op de website. Van re def 1 l: e -.e age ,_ Ja :
•

: re -i de

vergade ring ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raads-

tijden ter inzage bij c e Ce r t<ale 3a ie er zijn tevens tegen

betaling algemeen Sesd", kïaai. Ce raadvergadering

wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106.9).

Ingekomen

vergunningenaanvragen

Rectificatie

Abusievelijk is in week 16 wederom de verleende sloop-

vergunning Hogeweg 46 /Zuiderstraat 6 (2005-1935)

gepubliceerd.

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort

- Kerkstraat 31, sloop bouwwerk, ingekomen 18 april

- Kerkstraat 31, storten vloer en brandwerend be-

kleden plafond, ingekomen 18 april 2008, 2008-

071 Rv.

-Boulevard Barnaart 12, vernieuwen terrasomheining,

11 gekomen 22 ai-nl 2008. 2 008-072 Lv.

- Kostverlorenstraat 100, vergroten kap garage/hob-

byruimte, ingekomen ;; api il 2008, 2 008 -073 Lv.

-Swaluestraat 2. veigio:en kelder n ge komen 22 april

2008, 2008-074RV

-Dr.J.G.Mezgerstiaa" iï.4. plaatsen blokhut, ingekomen

24 april 2008, 2008 -075Lv.

- Badhuisplein 7. daatsen ledamec.oek, ingekomen

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-

deze inzien tijce-i openingiti Jen Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van v istelli-gvvorJt afzonderlijk gepu-

bliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen, Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal d it worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Kapvergunningen aangevraagd

2008. ivm slechte staat, wel herplantplicht.

- Fahrenheitstraat 68. 2 dennenbomen, aanvraag in-

gekomen op 28 maart 2008, ivm overlast, wel her-

plantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ning(en) ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U

kunt deze inzie;! t |Jens openingstijden. Belangheb-

benden kunnen binnen een ter" 111 van zes weken na

publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar ma ken

.:
I
-e: od^e^e va 1

' ;:e ; = '' e? :,
".e Za'-jvooi;. :

'::-i. : l lii- :

2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging

ontwerpbesluiten

Vrijstelling

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de

kapellen op het perceel Parnassialaan 24

(bouwaanvraagnummer: 2 006 -040 Rv).

in
Efi3 Gemeente Zandvoort
HL^^^^IH Veivol:;

i

;.'. a ge::. iu ke'i-diTvVage- :0e 1 siisc- t rei ir. e en een Centraal telefoonnummer

2008 geJ..iende 6 weken ter inzage bij de Centrale loket voor het treintje: Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

Balie van -et jreiueertehu ; : ideii:- Je oi.eri r.o::" Jen maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 uur en vrijdag

Gedurende de termijn van de te rinzageligging kan een 2008 8.30-16.00 uur.

ieder schriftelijk of mondeling liaar/z j- zie nswijze - Op het Stationsplein van 24 mei 2008 tot en met

oiiitien" Je aa '-,:aas kei-:;:;-ai 'üü-e:' bij 'e: udlege 22JUni2008 Melding of klacht?

var E u-gei'ieeste e- '/ve 7; r-; l : d e
i

" 5
:; oid-i.ii 2. 204.0 AA -Op het Badhuisplein van 23 juni tot en met 15 juli Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, ófvul op

Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw 2008 de website het digitale formu ie-' n óf stuur een brief

brief "zien sw ij ze" te vermelden. -Op het Burg.vanFenemapieinvan26julit.oten met naarde klachtencoördinator.

Verzonden besluiten

22 augustus 2008

Bezwaarschriften

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30- i6.oouur

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen Oe hierboven genoemdeverleendevergunningen/ Ponderdag: 08.30- zo.oouur

Zandvoort: genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

inzage, U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Tijdens de donderdagavond ope--i"_e II ng kunt u maar

april20o8. 2008-046 Lv. Be : ng heb benden kunnen gedurende een termijn vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

- Burg.Natv
1
11 laan 10. uitbeiJen beJ 11. fs ruimte, ver- van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd rijbewijzen e.J.

:--den 25 ap' 1 2008. 2ooi-202bj bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning Indien Openingstijden begraafplaats

Bentveld: het ;=.ee 1 vergunning betreft is dit de publicatieda- De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

- Ei -a men laan 2. -.\\-:-tU k p aatse' Louvv L.laaiivooizie- tum. U richt uw bezwaarschrift met vermeld ing van aan de Tollensstraat z inJa-^eli k; open tussen

ning, verzonden 24 april20o8.20o8-oo9Rv. "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het collegevan Burgemeesteren Wethouders, Post-

08.00-18.00 uur

Vrijstelling artikel 17 WRO bus 2. 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in Collegelid spreken?

Bentveld: Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

- Bramen laan 2, tijdelijk aanleggen noodweg, verzon- het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waar-

den 25 april 2008. 2007-2;; Vi om een voorlopige voorziening indienen bij de voor- over u het collegelid wilt spreken Het kan zijn dat u

zieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem, sector eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Evenementenvergunningen Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een

Een evenementenvergunning is verleend voor een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een Vragen over een bouwplan?

muziekevenement U ije PAC iPan;e Against Ca neer) afschrift van het bezwaarschrift. Indien het een Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

op 17 mei 2008, van het Nede' and-; <ankei I11str.n1.it vergunning betreft voor evenementen, vertonin- i; Je we: keenüeiJ V'e gi.r 11 'gvei emng a- we -kJa 1=

- An:;: va 1
" _eeuvvenhaek I e ;e- h..:ii op liet stia-J gen op of aan de weg. het houden van optochten. telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

ter hoogte van strandpaviljoen 13. 14, 15. snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten. Opzoek naar werk of aanbieden van vacature?

Ook zijn 4 vergunningen afgegeven aan de heer J. d ient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

de Bruijne, bij wijze van proef voor een draaimolen, te richten. iv .vvv tverkenrzaiuivoan ;o'- Voor he _
. vinJen of'

Gemeente Zandvoort

aanbieden van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoorts bijstand- en minimabeleid op hoog peil

Het Zand voorts e bijstand- en minimabeleid staat met de nieu-

we nota Minimabeleid op een hoog peil. Dat bleek woensdag-

avond tijdens de commissie Planning & Control. Wethouder

Gert Toonen werd door alle fracties gecomplimenteerd met

dit stuk.

Pim Kuijken (PvdA) bedankte

zijn wethouder met een goe-

de en duidelijke nota "waar

komen". Wel vindt hij een bij-

drage van € 50 voor cultuur

en sport voor bijstandsgezin-

nen met kinderen wat aan de

magere kant. Ook wenst hij, en

met hem de andere fracties,

dat er een onderzoek moet ko-

beschikbaarte stellen Belinda

Cöransson (VVD) wil graag

dat de bijdrage aan chi

zieken verhoogd word

€ 200. Ook zij stipte d

sen om wie het gaat v<

misplaatste schaamtegi

worden afgeholpen.

-zijnnop...

deze nota. "Ik ben zelf ook

blij met deze nota. Ik kan

ter niet een structurele

ging vande bedrag'

We krijgen circa €



VOETBAL Zaterdag

Laatste wedstrijd in teken van afscheid nemen

De laatste wedstrijd van het seiz

gelftal van SV Zandvoort stond ir

men. Dennis Keuring en Ivar Stee

>en 07/08 v

het teken v

1 het zaterda-

1 afscheid ne-

1 trainer Pieter

Keur nog een keer aantreden. Keuning als aanv

de aftrap en Steen, teruggekomen van een zw

peesblessure.de laatste 10 minuten van de met 2

wedstrijd tegen Almere.

Zandvoort had theoretisch nog

een kans op de nacompetitie

maardan moest Kennemerland

verliezen van Marken en onze

plaatsgenoten zouden met mi-

nimaal 7 doelpunten verschil

Zover kwam het echter niet.

Niet alleen speelde concurrent

ind gelijk

Mooiste

Al in de 13e minuut kon 1V1 S''a

Hormeno het doel vinden na

een zuivere voorzet. De mooi-

ste goal van de wedstrijd, en

misschien wel van het hele

Nigel Berg Zes minuten na

de openingstreffer haalde de

longe spelei ::; verwoeste-:"

Zandvoortse productie bleef hard uit dat de keper de bal a

ben, 2-0. Na rust zouden de

gastheren toe moeten slaan

maar verder dan twee levens-

grote kansen kwam het niet.

Aangezien ook Almere niet

bij machte was om potten

te breken bloedde de wed-

strijd langzaam aan dood.

Zandvoort heeft zich zonder

moeite kunnen handhaven in

de 2e klasse.

Bedankt!

Na de wedstrijd was het

woord aan het bestuur van

SV Zandvoort om een aantal

vertrekkende spelers en of-

ficials te bedanken voor hun

Spelers Arend Regeer, Robin

Castien, Barry Paap, Mark v.d.

Berg, Dennis Keuning, Ivar

Steen en Geoffreyv.d. Broek

hangen, om diverse redenen,

hun kicksen aan de wilgen.

Trainer Pieter Keur zal dus op

zoek moeten gaan naar ander

spe Ie 'S materiaal. Ook zal hij

een aantal mensen binnen

zijn staf moeten vervangen.

Assistent Frits Keur, begelei-

der Rob v.d. Berg en verzorger

Dirk Koper zullen komend sei-

zoen niet meer beschikbaar

zijn. Last but not least nam
SV Zandvoort afscheid van de

vaste assistent scheidsrechter

Tom Loos. Hij gaat naarde Bi

zaterdag steken bij 2 treffers. leen m aar gehoord k n heb- ban Young Boys.

^^
Voetbal Zondag
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Zondagteam handhaaft zich

Met een klinkende 5-2 overwinning op het stijf onderaan

staande RCH heeft het zondagelftal van SV Zandvoort zich met

de hakken over de sloot kunnen handhaven in de 4e klasse. De

in bloedvorm verkerende Billy Visser schreef met twee doel-

punten weer een groot deel van de Zandvoortse productie op

zijn conto en ontpopt zich steeds meer als een scorende spits.

Zandvoort begon de wedstrijd supporters juichen, toen een

Dat

verlie

'ijfbehoud \

s van RCH -entu-

ele winst van DSOV uit in

Bloemendaal zou Zandvoort

afglijden naar de 5e klasse.

Zover kwam het niet want
Zandvoort was eindelijk eens

productief. Al in de ioe mi-

nuut konden de Zandvoortse

*n Faisel Rikkers achter

de Heemsteedse doelman in

het net belandde. Een klein

half uurtje later scoorde RCH

dege jkmaker, maar nog voor

rust kwamen onze plaatsge-

een benutte penalty v,

c Hoppe, 2-i. Na rust w

Zandvoort dat de klok sloeg.

Twee doelpunten van Visser

zorgden voor een voordelige

marge van maar liefst 3 pun-

ten. RCH kwam nog even te-

rug maar in blessuretijd kreeg

Zandvoort een tweede straf-

schop, eindstand 5-2.

seizoen. Het was ditjaarmoel-

lijk om alle 'koppies' de juiste

kant op te krijgen. Ik hoop

dat dit de nieuwe trainer wel

lukt", zegt Buytenhek die ko-

mend jaar trainerscoördinator

wordten binnen die functie de

jonge jeugdtrainers met raad

en daad bij zal staan.

Darters wederom kampioen

Voor het tweede jaar op rij is het eerste team van Z5C Darts

kampioen van hun klasse geworden. Nadat de Reco Boys vorig

jaar door de organisatie gevraagd werden om een klasse over

te slaan en in de tweede klasse uitte komen, waren afgelopen

vrijdagavond 5 wedstrijdpunten genoeg om weer de vlag in

top te kunnen hijsen. Een unicum.

schapgevierd ka

afdeling darts van ZSC groeit

nog steeds en de talenten ko-

men snel in het eerste team

terecht. Ook 'oudgedienden'

gooien de kleine pijltjes nog

steeds met grote precisie en

daar zit waarschijnlijk het

geheim. Het team, bestaande

uit captain Patrick Ottens,

Benjamin Dek, Hans Tisseur,

Ed Koper, Marcel Draijer, Jos

van Houten, Rick de Haan,

behoorlijke kluif. Pas bij 3-3

moesten de gasten capitu-

leren en kon er in de kantine

van ZSC een 6-3 overwinning

gevierd worden. Z5C kan nu

deel gaan nemen om het re-

giokampioenschap. Mocht
dat behaald worden staat het

Nederlands Kampioenschap

op de rol. In ieder geval vol-

gend jaar naar de ie klasse,

we zijn benieuwd!

w 1 ZSC'04 wint ook laatste wedstrijd

ZSC'04 heeft ook de laatste wedstrijd van het seizoen in winst

weten om te zetten. De zege was niet gemakkelijk. De Zand-

voorters wisten met 6-; van ZOG 2 winnen.

"Vooraf had ikaandejongens

gevraagd of ze deze wed strijd

wilden winnen. Daarop was
het antwoord 'ja'. Gemakkelijk

ging het echter niet", aldus

coach Marcel Paap. Verve lende

bijkomstigheid was dat de

scheidsrechter niet echt mee-

werkte. Zowel aan de kant van

ZSC'04 als bij ZOG 2 ontstond

ergernis en irritatie over de

bes issr"gen d e de leidsTi.v

nam. "Het haalde een flink

deel van het plezier weg", zei

Paap na afloop.

De wedstrijd ging gelijk

op. De Haarlemmers en de

Zandvoorters hielden elkaar

enwicht en boden goed

j
aan elkaar. ZSC'04 nam

iding, daarna kwamen

n later met 4-5. In de

laatste vier minuten bogende

Zandvoorters die achterstand

We hadden al een keerver-

oren van hen en we wilden

niet nog een keer verliezen.

Dat is kampioen worden en

twee keer verliezen van de-

zelfde tegenstander en dat

ging er bij ons niet in", aldus

een tevreden coach na af-

loop. Volgend seizoen komen
de Zandvoorters uit in de 2e

klasse.

Zandvoort begint eredivisie met gelijkspel

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is de eredivisie, die afgelopen za-

terdag van start ging, met een gelijkspel begonnen. Op ten-

nispark De Glee sleepten onze 'plaatsgenoten' een verdienste-

lijke 3-3 tegen het Bredase BLTV uit het vuur.

werd

isthe-

van de meest spannende en

langstdurende wedstrijden

die erop De Glee gespeeld zijn.

De nieuwe Zandvoortse speel-

sterTina Schiechtl (24) moest

in de eerste set diep buigen

voor Russisch/Nederlandse

Olga Kalyuzhnaya (1-6). De

Oostenrijkse moest zich be-

perken tot verdedigen en met

sliced en hoge topspinballen

proberen tijd te winnen. Ze

kon alleen maar de ballen re-

tourneren en deed dat ook nog

eens half court waardoor de

'Bredase' het niet al te moei-

lijk had. Schiechtl pakte pas bij

0-4 haar eerste gamewinst. In

de tweede set herhaalde het

spelletje zich, met dien ver-

stande dat Schiechtl de bal-

len nu meertegen de baseline

aan speelde en daardoor haar

tegenstandster meer in moei-

lijkheden bracht. Het kracht-

spel van Kalyuzhnaya ging

haar duidelijk parten spelen.

De eerste drie games van die

set werden allemaal gebroken

maar Schiechtl trok uiteinde-

lijk met 6-3 de set naar zich toe

waardoor een derde set ncd g

was. Ook die set kenmerkte

zich door het vele opslagver-

liesin deeersteögames.Tot in

de 7e game Schiechtl zich ver-

stapte, hadden beide dames
kansen op de partijwinst. Een

lichte blessure van de eerste

Zandvoortse speelster gooide

hter roet in het eten en kon

tegenstandster met 3-6

het tweede Bredase wedstrijd-

punt pakken. Een zeer span-

nende en boeiende partij ten-

de tweede set v\

break niet voldo

winst want die

naar BLTV.

Het eerste here

ren. De Zandvoortse aan-

winst Michel Koning moest

het opnemen tegen Matwé
Middelkoop en dat ging hem
goed af. Met degelijk spel

liet hij slechts 5 games aan

zijn Bredase tegenstander

en won afgetekend met 6-2

voor het tweede Zandvoortse

punt want op baan 2 had

Oostenrijker Marcus Hilpert

(Nederlands kampioen 35+)

voor het eerste punt gezorgd.

Hilpert gunde in de tiebreak

van de tweede set zijn oppo-

nent, de Argentijnse gravel-

specialist NicolasTodero, geen

punt en trok die met 7-0 naar

zich toe na de eerste set met

bben.

i.'.TM'f:'.'

nis die maarliefst bijna 3 uur

(!) duurde en waarin Schiechtl

liet zien dat als je met volhar-

ding de ballen terugslaat,je te-

genstander bij kans gek wordt

Schiechtl zal echter slechts de

eerste twee wedstrijden voor

TCZ uitkomen.

Op baan twee was toen al-

lang de tweede damessingle

pa-t
|

afgelopen en waren de

heren voor het tweede heren-

single ook al bijna uitgepeeld.

Susan ne Tri k, voor het tweede

jaar uitkomend voor TCZ, kon

tegen de Duitse Justine Ozga

geen potten breken. In de

eerste set pakte ze geen en-

en moest met 0-6 de eer aan

haar tegenstandster laten. In

2 MEI 2008

Opnieuw dubbele winst
De softbal teams van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) boek-

ten ieder een overwinning. De dames wonnen de thuiswedstrijd

tegen BSM 2 met 17-4, terwijl de heren het sterker geachte Vennep

Flyers trakteerde op een 9-7 nederlaag.

rd duidelijk dat

BSM 2 geen enkel probleem

zou opleveren voor het ZSC-

damesteam. Al na de eerste

inning had ZSC een 11-0 voor-

8 honkslagen en een groot

aantal keren 4-wijd die de

BSM-werpster toestond. In

nZSC

De beide dubbelpartijen wer-

den gedeeld. Koning/Hilpert

moesten hun meerdereerken-

nen in Middel koop/Todero (1-6,

3-6) en de Zandvoortse dames

And rea v.d. Hurk/Mireille Bink,

een van de sterkste damesdub-

belsvan Nederland, waren net

aan te sterk voor Kalyuzhnaya/

Ozga (7-6,7-5).

Tweede speeldag

AmstelparkTennisschool had

inAmsterdam de nodige moei-

te met Griekspoor/Zand voort,

in feite een debutant op het

hoogste niveau. Susanne Trik

en het herendubbel Koning/

Hilpert scoorden voor TCZ. De

andere partijen werden wel

door AmstelparkTennisschool

gewonnen.

aanvallend wat gasterug. BSM
bracht ZSC-werpster Wilma
van Riemsdijk {4X 3-slag, ox

4wijd,g honkslagen tegen) al-

leen in de 4e en 5e inning in

de problemen. BSM scoorde

homerun in de 5e inning.

Heren

Net als vorige week RCH/

Pinguins 3 was ook Vennep

Flyers zaterdag naar Duintjes-

veld gekomen om de overwin-

• ng kost wat kost binnen te

halen. Het pakte echter ook

voor deze tegenstander anders

uit dan zij zich gewenst had-

den. Even leekVennep Flyers het

heft in handen te nemen toen

voorsprong kwamen. Daarop

kwam de ZSC-aanval met een

niet mis te verstaan antwoord.

Liefst zeven Zandvoortse

slagmensen bereikten de

thuisplaat waarmee de ach-

terstand was omgezet in een

9-4 voorsprong. Peter Douma,

Jeroen van 't Wout, Jeroen van

Soest en Hans Rijnders sloe-

gen een honkslag, Ben Draijer

een 3-honkslag, Ruud Bijl een

homerun en Han van Soest,

die met een fout op de honken

kwam, wist ook te scoren. Nog

even kwam Vennep Flyers terug

door in de 6e en laatste hn 'ie

drie runs te scoren. Verder liet

werper Tjeerd Buijs fjx 3-slag,

ix 4-wijd, 6 honksagen tegen)

het niet komen. Jeroen van 't

Wout en Peter Douma sloegen

ieder twee honkslagen.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde) Greeven, Makelaardij o.g.

nse Holland Casino

Asian Delights IJzerhandel Zantvoort

BeachClubTien Meijershof Restaurant

Bertram & Brood Motorrijst hooi Goede

BloemsierkunstJef&HenkBI ijs Netexpo Internet BV

Boudoir by Sa ra Pvan Kleeff

Café Oomstee
Parfumerie Moerenburg

Circus Zandvoort Pluspunt

ClubNautique Printing People

Danzee Thalassa Strandpaviljoen 18

De Lamstrael Van Aacken Glaszettersbed rijf

De Nieuwe Puur Vanhier

Dorsman Assurantiën Vrijehuizenmarkt.nl

Etos Weenink, huisarts

FairyColf Willemse Elektrotechniek

l Gemeente Zandvoort ZandvoortOptiek J



Kostverloren straat 61

Goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa In het geliefde Groene Hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol en prettig

huis, dat in werkelijkheid groter is dan het lijkt. De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige keuken,

zeer royale living (ca. 55 m 1

), hoge plafonds, achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur, zomerhuis, achter -en voorinrit en

carport!

• Geschikt voor praktijk of kantoor aan huis

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakteca.250m'

Vraagprijs € 845.000, -

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een

kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en

een besloten achtertuin metstenen schuur op het zuiden.

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele

beglazing

In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie

bomen geplant

Woonoppervlakteca. 110m ]

Burg. van Fenemaplein 10/4
Op de 2" etage van een complex aan zee gelegen ruim 4 kamer

appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt

uitzicht op de wan del boulevard en de Noordzee, de ander op

hetZandvoortse dorpscentrum. Het complex beschikt over een

lift en winkels en treinstation zijn op steenworp afstand.

• Berging in de onderbouw

Centrum en openbaar vervoer op ca. lOOm afstand

Woonoppervlakte ta. 100 m'

Vraagprijs € 199.000,- &>

Nassauplein 1

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning

met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het

westen met achterom. Dit straatje is rustig omdat er alleen

bestemmingsverkeer komt, dus ideaal voor degene die niet zo

van drukte houdt.

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren

Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten

kozijnen

Afgelopen 4jaar gerenoveerd

Woonopp. ca. 100 m 3

,
perceel o pp.105 m!

Vraagprijs € 379.000, - V_-*

Hogeweg 76/1

Aan de rand van het centrum gelegen kleinschalig complex

(met lift) van totaal 7 appartementen. Dit moderne 3 kamer

appartement ligt op de begane grond en beschikt over een

achtertuin op het zuiden van ca. 70 m 1
, lichte L-vormige

woonkamer en 2 slaapkamers.

Geheel v.v. marmeren vloer en vloriverwaiming

Kunststof kozijnen en dubbele begia.'ing

Parkeerplaatsen berging in de pair-" erg. 'i «ir

Woonoppervlakteca. 90'

Vraagprijs € 399.000,- <g5



HZANDVOORTSE
Courant l

Actueel Heden & verleden Tennis
P15 Opening circuit T948 ^^L^ PïïDegrad;

Steeds meer Zandvoorters herdenken slachtoffers

Velen hebben weer de

slachtoffers, burgers en

militairen, van de Tweede

Wereldoorlog, de oorlogen

daarna en de vredesmissies

waarbij Nederland betrok-

ken Is of Is geweest, her-

dacht. Het wordt Ieder jaar

drukker tijdens de herden-

king in Zandvoort.

Nadat de stoet bij het

nument op de hoek

de Van Lennepweg er

Linnaeusstraat arrivés

werd doorTruus Stokman

gedicht '72' van een anonie

dichter gedeclameerd. Het

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

Muziektent bijna open

'Daarna olie kleine

kinderen heel goed Vasthom

die de rotonde willen

oversteken om te spelen'

dicht komt uit de bundel Vrij

Nederlands Liedboek dat in

1944 is uitgegeven. Na het zin-

gen van het Wilhelmus, werd

door verschillende instanties

en personen bloe

bloemstukken t

Niek I zijn 1

1 boeketten

legden ,

gemeente Zandvoort v

aantal organisaties de n

de belangstellenden vc

CRÜQUIUS

OPEN

0|V|Z|B|

Ondernemersborrel

Donderdag

15 mei

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

fier*tram
«g)B"<"ln

>Krentewegge € 2,95

>10 afbak pistolets € 2.95

•weekend taartje:

Aardbeien Slof €7.95

Wij zijn beide

Pinksterdagen geopend

van 9.00 -tot 16.00 uur

Bij aankoop van een

zonnebril

leuke attentie

voor moeder cadeau!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Nieuwe Afvalwijzer 2008 kwijt?

Bel 5740100 of ga langs

bij de centrale balie of mail

naar www.zandvoort.nl

GRATIS PARKERENf

\A1ediaWMarkf\

M

vanhier

0



Familieberichten

Herinner mij zoals ik was.

Altijd jio^itiefen met een tjlinünch.

Herinner nnj in de stralende zon,

Hoe i/.' uï.'x toen ik alle-; iiotj kon.

Nan Freddy Bakels

Suzctte en Bai

01 en Rowcna
Rogie, Rochelle

vanSpcijkstraat 15

2041 KM Zandvoort

plechtigheid heeft inmiddels

plaatsgevonden.

'T 'oot im- WatUfijk
,
(w n v/s < ,ut medefe ven.

mij betoond na het fweinjiian j \in mijn vader

'Wim [Nïjèoer

Betuig ik^u mijn oprecüte danP^

(Peter J\ïj6oer

Zandroort.mei 200S

Kerkdiensten |_lllll |

ZONDAG 11 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkpleu

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

pon^niaan g, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

Burgerlijke stand II Waterstanden

19 APRIL -2 MEI 2008

Geboren:
Eveline Jlll, dochter van: van Leeuwen, Arthur

HendrikusJohannesen:Hutter, EstherJirina.

Nordin Sahh, dochter van: Teyfur, Idris en: Charradi

Dlimi.Samira.

Ondertrouwd:

Dolderman.Robert Rudolf en: Koper, Wilhelmina.

Kimenai, Bastiaan Johannes Cornelis en: Arendsen,

Katrien.

lanssen, Robert Egbert Franciscus en: Vriesema,

Gehuwd:
van Hoffen, Jogchem Anne en: Tolsma, Mirjam

Minerva Maria.

Meijer, Wouter en: Biever, Lil ian Maria.

Visser, Albert Bernard George en: Brouwer. Karin

Eleonore Maria.

Overleden:

Hoogland, Benedictus Henricus Maria, oud 53 jaar.

Keur geb. Bos, Johanna, oud 77 jaar.

Weber geb. Schombert, Luise Margarete, oud g7 jaar.

Nijboer,WillemKornelis,oud78jaar.

Rietdijk, Petrus Leonardus, oud 94 jaar.

BEAC :xCLUB
N

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek

naar ervaren toppers voor de bediening.

Lijkt hetje leuk om bij ons te

komen werken kom dan eens langs.

Voor informatie: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Fairy Golf B.V. -^
Fairy Goll B.V. zoekt per direct

voor Kennemer Golf Club

te Zandvoort

Part-time medewerkers
voorde bediening
en een zaterdag hulp

voor de spoelkeuken

Voor info: Dhr. B. Duivenvoorden of

Mevr. H van Houten 023-5713189

© *HÈlFER.

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

M

Do

El

8

« ER

01.35 06.06 14.30 18 36

Vr 9 02.25 06.51 15.05 19.25

Za 10 03.15 07.39 15.54 20.26

Zo 11 04.05 08.39 16.54 21.29

Ma 12 05.06 10.16 18.04 22.46

Di 13 06.16 11.15 19.25 23.45

Wo 14 07.31 12,30 20.35

Do 15 00 55 08.46 13.36 21.25

Netexpo Internet
i

intern etprovider me

Za tidvo otters kozen

een gespecialiseerde regionale

sterke roots in Zandvoort Vele

1 voor onze persoonlijke benadering

n huis ot kantoor.

• Gratis professionele

•Gratis modem

•Helpdesk zonder wa

•Zakelijk en particulie

nstallatfa
i Netexi

Bel & Bestel 023 - 531 88 74

Colofon *
c
zandvoorise

/erschijnt iedere donderdag en wordt gratis

"ïuis-aan-huls bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hngeweg39-1 JaopvanNes
2042 GE Zandvoort Tef.06-14482685
Tel Si Fax 023 -5732752
Email: redactie®

Vormgeving:

Openingstijden kantoor:

Maandagen dinsdag

IR Design Zandvoo

wwwlrdeslgnzand voort.nl

Druk:

Boesenkool Krante druk B.V.

Advertentie acquisitie: Castrlcummerwer 21-U
1901 RW

Brand-Kinderdijk Castrlcum

Tel.06-43429.7B3

Email: letty@> Verspreiding:

ZVO Verspreiden

advertenties® www.zvo-versprel

6-11391478

)

;l. 06 -460 460 26

Oplage: 9 250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Politie treedt streng op

tijdens Luilak

De politie Kennemerland Zuid zal tijdens de Luilaknacht, de

nacht van g op 10 mei aanstaande, streng optreden tegen van-

dalisme en het massaal besmeuren van woningen, auto's en

andere zaken. Dat maakte de plaatsvervangende teamchef

voor Zandvoort, Peter Brouwer, onlangs bekend. Zijn team zal

daarin nauw samenwerken met Bureau HALT. De actie is een

voortzetting van vorig jaar toen daar goede resultaten mee be-

haald werden. "We zouden terug moeten naar het oorspron-

kelijke Luilakvieren: mensen vroeg wakker maken door middel

van kabaal en dan vanaf een uur of vier", aldus Brouwer.

Combinatie van omstandigheden

leidt tot lange files

8 MEI 2008

In de gehele gemeente is het

daarom verboden tussen vrij-

dagavond g mei 22.00 uur en

zaterdagochtend 10 mei 07.00

uur goederen bij zich te hebben

worden om zaken te besmeu-

ren. Dit houdt in dat men boter,

zeep, stroop, meel, eieren, mayo-

naise, lijm enz. niet bij zich mag
hebben. Als mensen, met name
longe'en. ook "Tam iet:, bij z :h

hebben, dan worden die spul-

len in beslag genomen, wordt

lakte

wordt de betrokkene doorverwe-

taakstraf. Dejongere in kwestie

wordt diezelfde dag nog opge-

roepen door Bureau HALT voor

het uitvoeren van de taakstraf.

Bij het niet of onvoldoende uit-

voeren van die straf wordt het

proces-verbaal opgestuurd naar

de Officier van Justitie, die naar

eer: prns-erde strafnaat za k j-

ken. De politie vindt het ook niet

kies dat jeugd onder de !4ja

zwalkt en vraagt de ouders hier

tegen op te treden.

Als agenten t: je ens _u laknactt

daadwerkelijk vaststellen dat

iemand iets heeft besmeurd,

wordt de dader aangehouden

rgebracht

ordt pre

pluspunt

WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

De combinatie van mooi we

zondag voor lange files van t

opgebroken wegdelen in Ha;

steentje bijgedragen. Van d

1 Dodenherdenking hebben

ar Zandvoort geleid. Ook de

1 en Heemstede hebben hun

avinciale belofte dat Zand-

voort ondanks deze opbrekingen goed bereikbaai

niet veel uitgekomen.

iebure

'erhaald. U bent

Dat warmte geen goede raad-

gever iï
:
bleek als 's ochtends

tijdens de kranslegging bij het

Joods monument. Duidelijk

geïrriteerde automobilisten

werden door agenten ge-

weerd van het stuk straat tus-

sen de kop van de Zeestraat en

het begin van de boulevard.

Ook fietsers, die gedwongen
af moesten stappen, konden

geen gre ntje ee'bied opbren-

gen en stapten even verder

toch weer op. Terwijl de bur-

gemeester en de rabbijn hun

toespraken en gebeden hiel-

den, stroomde ook nog eens

een trein vol met strandgan-

Rond 17.00 uur stonden er

richting Zandvoort twee fi-

les: één van 4 kilometer lang

lai em/Slot daal. Eei

paar uur later was het weer

'feest' maar toen was de

Zeeweg, in verband met de

herdenking op de erebegraaf-

plaats, volledig afgesloten.

Daardoor konden automobi-

listen alleen Zandvoort ver-

laten via de Zandvoortselaan

en ontstonden erfiles op de

Kostverlorenstraat, de Van

Lennepweg en de Hogeweg/
dr. Cerkestraat. Mede door

het warme weer waren er

ookonvriendelijkheden en ir-

ritaties tussen bestuurders op

te tekenen. Bij navraag bleek

dat de nationale reserve was
ingezet als verkeersregelaars.

Wellicht had men niet op zo

een mooie dag gerekend.

Opening muziektent

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan z

opening van de muziektent op het Raadhuisplein,

spronkelijk in april werd verwacht, staat voor 24 1

staande op het programma.

Op zaterdag 24 mei wordt

de muziektent, die op 29 juni

2007 aan burgemeester Rob

van der Heijden bij zijn af-

scheid cadeau werd gedaan,

officieel in gebruik genomen.

Er wordt nu door de gemeente

de laatste hand gelegd aan het

openingsprogramma, dat van

.30 r tot circa 12.00 uui

I plaatsvinden. Uiteraard I:

oud-burgemeester uitge-

De gemeente zoekt inwoners

en ondernemers die ideeerwi -

len aandragen over het gebruik

van de tent. Denk daarbij aan

muziek, toneel, dans of andere

presentaties. Mail uw idee,

de gemeente (info@ zandvoort.

nl), ter attentie van de bedrij-

ven contactfunctionaris Hilly

Jansen, onder vermelding van

'Meedenken met de muziek-

tent'. U kunt ook (rechtstreeks)

bellen met Hilly: 023-5740240.

Vrije dagen
We kunnen er geen genoeg

van krijgen. In Spanje kun-

wat van. Regelmatig zijn

daar winkels en bedrijve

gesloten. Ze hebben da;

Nederland nog nooit va

hebben gehoord.

DiadelosReyesMagos. D

de San Valentin. San Jos

Sanlsidro.SanJuan.Etc.etc.

En valt er een feestdag op

donderdag of vrijdag dar

van. Gewoon een extra lang

weekend zoals wij dat n

heel normale uitdrukking.

Endangebeurter ietsw

derlijks. Honderden men
vertrekken naar de kust.

Hele families trekken er op

uit. Picknick tafels en stoel-

tjes mee Koelboxen, tassen

en boodschappenkarren in

de achterbak van de auto.

Vol met de heerlijkste din-

gen. Het allernieuwste op

picknickgebied is de uit-

klaptafel-met-geïntregeer-

de-banken. In folie verpakte

stokbroden komen tevoor-

schijn. Kippenbouten

Gebraden vlees. Heerlijke

tortilla's. Zelfgebakken

taarten door oma gemaakt.

Want oma (en opa) zijn er

ook bij. Passen ze normaal

al op de kleinkinderen, nu

vormen ze de spil in dit fa-

miliegebeuren. Terwijl de

kinderen de zee in rennen,

opa zijn visgerei klaarmaakt,

is oma druk in de weer. Ze

reddert en troost huilende

peuters. Deelt hier en daar

een tik uit. Schreeuwt zich

de keel schor. Mama kijkt

tevreden toe. Steekt zo

en dan ook een handje uit.

Het is een feest om te z

Papa heeft zich uitgestrekt

in de zon. Erwordt gegeten

en gelachen. Geruzied en

gekrijst. Gezwommen en

gespetterd. En na afloop?

Helpt de hele familie mee
om de troep weer op te

ruimen. Zo'n picknick wil ik

ook. Mét mooi weer. Zonder

dat een regenbui de boel

verstoort. Gaan we nu e-

lienke brugman
J



MiracleMedia
T 023 - 573 12 73

Jeroen

Werken op het strand?
Wie versterkt onze keukenbrigade?

Full-time en part-time mogelijkheden.

Strandpoviljoen Jeroen tel.: 023-5716994

Harocamo
zoekt oproepkrachten

de bediening
is een

afwasser/bezorger

voor

tevens een

HORoenmo

Kerkstraat 14 - 2042 JE Zandvoort

Tel.: 023-05712102

Week 19 • 2008

9-11 Pinksterraces

Circuit

11 Spoor 5

Optreden Jazzformatie van Adam
Spoor, café Alex, vanaf 16.00 uur

17 Dance Against Cancer

Live muziekfeest bij strandpaviljoe

13-14-15

17-18 Grootste Groene Proefrit

(autoclubs evenement) Circuit

18 Classic concert

Protestantse Kerk

20-23 Fiets 4-daagse

Stichting Zandvoortse 4-daagse

24-31 Week van de Zee

Cultureel evenement

25 Voorjaarsmarkt

Festivalmarkt, centrum

31 Jubileum

70 jarig bestaan Circuit Park Zandvoort

• •••••••
Fiets4daagse 2008

staat weer voor de deur

Het vierdaagse seizoen gaat weer van start. Het spits bijt als gewoonlijk

de fiets4daagse af, die dit jaar verreden wordt tussen 20 en 23 mei.

Het is dit jaar de zesde keer dat de Stichting Zandvoortse 4daagse de

fiets4daagse organiseert.

Er zijn routes van 15 en 30 kilometer

rond en door Zandvoort. Voor de deel-

nemers die 4 avonden gefietst heb-

ben, ligt er de laatste dag een mooie

medaille klaar die door de wethouder

zal worden uitgereikt. Kinderen onder

de io jaar moeten worden begeleid

door een volwassene. Voor de pech-

vogels onder u geen nood. Als u een

lekke band krijgt, of andere fietspech,

komt een servicewagen van Versteege

Wielersport u helpen. Ze proberen het

probleem onderweg op te lossen.

Mocht dat niet mogelijk zijn, krijgt u

een leenfiets. Zo zijn ook iedere avond

medewerkersvan het Rode Kruis aan-

wond geraakt zijn.

Tijdens iedere etappe staan er on-

derweg controleposten. Hier wordt

uw kaart gestempeld en krijgt u een

bekertje limonade en iets lekkers van

een van de sponsors. Gedurende de

fiets4daagse zullen er lootjes worden

verkocht voor de loterij. De eerste prijs

is een fiets. Tevens zullen er nog een

aanta! andere prijzen zijn. De lootjes

kosten slechts € 0,50.

Er kan elke avond gestart worden tus-

sen 18 30 en 19.00 en wel vanaf de kan-

tine van de Zandvoortse Hockeyclub,

Duintjesveld 1. De kaarten kosten €
7. Hiervoor fietst u 4 avonden mee en

krijgt u een medaille.

De kaarten zijn te koop bij: Bruna

aan de Grote Krocht, Versteege

Wielersport in de Haltestraat,

kapsalon Ton Goossens in win-

kelcentrum Nieuw Noord,

Ankie Miezenbeek, Haarlemmerstraat

12 en bijMartineJoustra.

Witte Veld 11.

Voor meer informatie

kunt u kijken op:

www.zandvoortse4daagss n!

Nieuwe buitengewone ambtenaren

Burgerlijke Stand

Onlangs zijn er vier nieuwe buitengewone ambtenaren Burgerlijke Stand ge-

ïnstalleerd. Een buitengewone ambtenaar Burgerlijke Stand (baBS) heeft de

bevoegdheid om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te sluiten.

Omdat sinds april in Zandvoort, als proef tot eind 2008, de mogelijkheid be-

staat om op zondag te trouwen, en er ook op locatie getrouwd kan worden,

was deze uitbreiding noodzakelijk.

Een elei 1 het

feit dat er in de zomermaanden de

meeste huwe leen worden afgeslo-

ten en er ambtenaren met kinderen

zijn die dan op vakantie gaan. Een

bruidspaar kan aangeven door een

bepaalde ambtenaar in het huwelijk

verbonden te worden maar dat hoeft

niet. De nieuwe buitengewone amb-
tenaren zijn: Yve van der Kuijl,Silvana

Versteege, Noortje Oliemuller en Ype

Mogelijk nachtelijke overlast door ProRail

In de nacht van maandag 19 mei op dinsdag 20 mei gaat ProRail de ligging

van de sporen op het Zandvoortse emplacement corrigeren. Daar kan moge-

lijk overlast door ontstaan. ProRail is de infrabeheerder van het Nederlandse

spoorwegennetwerk dat ruim 6500 km. lang is.

De overlast is van 00.00 uur tot 06.00

uur mogelijk en bestaat onder meer
uit geluidsoverlast door het gebruik

van klein mechanisch (tril-)gereed-

schap en een aggregaat. Ook wordt

de werkplek fe ver cht Voor de over-

last biedt ProRail u bij voorbaat zijn

van de werkzaamheden vragen of

klachten hebt, kunt u ProRail tijdens

kantooruren bereiken via telefoon-

nummer 0900-7767245 {€ 0,20 per

minuut). U kunt ook een e-mail sturen

naar: publiekscontacten@prorail.nl.

r r r r-'r

,

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl • Sportraad Zandvoort

Gezonken zeiljacht geborgen

In de vroege ochtend van Hemelvaartdag heeft de Zandvoort-

se reddingboot Annie Poulisse van de KNRM drie opvarenden

van het zinkende zeiljacht Phantom gehaald. Vijf minuten la-

ter was het jacht gezonken. De reddingactie vond plaats op 5

mijl uit de kust van Zandvoort. De drie opvarenden zijn door

de reddingboot in Umuiden aan de wal gebracht.

: Courant •

Om 06.52 uur op Hemel-

vaartsdag alarmeerde het

Kustwachtcentrum de be-

manning van het redding-

station Zandvoort over een

vaartuig dat water maakte.

Het betrof het Nederlandse

zeiljacht Phantom dat zich

met drie mannen aan boord

Zandvoort bevond. Om 07.15

Poulisse bij het zeiljacht. De

Gezonken
Zeven minuten na aankomst

van de Annie Poulisse begon

het zeiljacht sterk voorover

te hellen. De bemanning van

de reddingboot bedacht zich

niet. zette de reddingboot te-

gen het jacht en nam de drie

opvarenden over.Vijf minuten

iater was de Phantom onder

water verdwenen. Afgelopen

zaterdag 3 mei is De Phantom

uit het water getakeld en

door het bergingsvaartuig in

Umuiden afgeleverd.

Voorlopig geen vergunning voor

paviljoen Venice Beach (2a)

Het college heeft besloten voorlopig geen vergunning voor de

exploitatie van strandpaviljoen Venice Beach af te geven. De

gemeente is op dit moment bezig om de pachtovereenkomst

te ontbinden en hangende de rechtszaak, die nodig is voor

ontbinding, is exploitatie uit den boze.

De gemeente heeft met de

exploitant van Venice Beach

een kwestie en wil de pacht-

overeenkomst ontbinden.

Daarvoor is een uitspraak

van de rechter nodig. "We
hebben een geschil met de

exploitant en zijn niet voor-

nemens om de plaats als Vrij

strand' te gaan benoemen.
Hangende de rechtszaak

heeft het college echter wel

bepaald dat er op deze loca-

tie niet geëxploiteerd mag

hete

Jlettei

elv

ordei Da,

he: gerucht dat het

bezig is met het

en van het aantal

nmg
dat 39 strandpaviljoens wat

veel van het goede is. Daar

moet echter eerst beleid voor

worden gemaakt maar die

discussie is nog langniet ge-

voerd. Deze discussie zal inde

toekomst wel gevoerd gaan

worden", zegt de gemeente-

lijke woordvoerder Ton van

Heemst. Het college heeft in

de col legebesl uiten van week

de locatie niet te hu uraan te

bieden en in ieder geval niet

hangende de rechtszaak.

Met OOG en OOR
ffllJpDE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Vissersboot loopt vast

DeAlbatros'.eenviskotteruit

ïerseke, is maandagochtend

bij laagwater vastgelopen

ter hoogte van Riche aan de

Boulevard Barnaart. De onge-

lukkige visser probeerde om

te bereiken maar had zich

verkeken op de diepte. Door

een harde oosten wind bleek

het aanmerkelijk minder

diep te zijn. De Zandvoortse

reddingsbrigade heeft pools-

stateerd dat hulp niet nodig

was. Bij het eerstkomende

hoogwater is aanvankelijk

geprobeerd de boot los te

trekken maar uiteindelijk

heeft de kotter op eigen

kracht dieper water bereikt

waarna het weer 'normaal'

verderging metvlssen

Goed nieuws

dwaalde kinderen in

vertrouwde handen.

De huisartsenpost

zal op een later tijd-

stipworden geopend,

taat het mooie weer

houden!

Draaimolen

Het wordt steeds

voller op het Raadhuisplein.

Op het open gedeelte waarde

witte banken en bloembakken

:i 'i geplaatst, staat sinds het

weekend een draaimoientje

plus een treinwagonnetje. Er

draaimolen plus treintje op het

Badhuisplein te zetten? Het

staat nu erg in de weg en het

is echt geen gezicht zo midden

in het hart van het centrum.

Groen Zandvoort

De gemeente heeft

een kapvergunning

aangevraagd voor

een groot aantal bo-

men om het terrein

bouwrijp te maken
voor de ondergrond-

lende'

i te 1

_ _ LjLjH,!,,.

De toerist wordt weer met de

oude vertrouwde Marianne

Rebel baniers welkom gehe-

ten. Ze zijn verwisseld voor

die van de Runnersioop. Ook

de versleten Zandvoortse

vlag op de watertoren is

sinds kort verwisseld voor

Verder is de EHBO post in

het Rotondegebouw per 12

mei weer bemand of liever

gezegd bevrouwd door een

professionele kracht. Ook Is

levard Barnaart uitgekozen.

Na het afspreken werd een

behoorlijk bedrag overge-

maakt omdat anders de

datum niet vastgelegd zou

kunnen worden. Op 29 april

belde een ambtenaar van de

afdeling Burgerzaken op met

de mededeling dat er grote

problemen zijn in verband

met faillissement. Wat ze

ook probeerden, ze kregen

hun geld niet terug en wa-

ren radeloos. Ze zochten en

1 de pe, Een

naai ochtendblad had in een

groot artikel aandacht aan

de zaak besteed. Tot hun op-

luchting kregen zeopdedag
van plaatsing nog hun geld

terug en kan er alsnog een

groot feest gevierd worden

maardan weiopeen andere

locatie. Leve de pers!.

Gastheer van het jaar

ken" sust de gemeente.

Maaralsje alle bomen
optelt worden er straks

85 bomen gekapt en

in 2007 zijn i.v.m. het

plaatsen van de tijde-

lijke schoolvoorziening

veld. Volgens de gemeente Is

het eindbeeld van het touis

Davidscarré "straks groener

dan dat het nu is". Laten we
dat maar hopen! Voor de vo-

gels die nu gaan nestelen,

worden het sombere tijden.

Toch nog feest

Jeffrey en Marianne uit

Amsterdam hadden besloten

op 23 mei te gaan trouwen

en hadden als trouwlocatie

restaurant Riche op de bou-

CaféhouderTon f

café Oomstee i

door zijne

driebanden

competitie, uitgeroepen to>

gastheervan hetjaar.Aheser

werd verrast met een prach

tige schaal met inscriptie

Café Oomstee deed dit sel

zoen voor het eerst mee aar

de driebandencompetitie er

was in eerste instantie in de

race om het kampioenschap,

tater werden de resultaten

bleef een goed gastheer

die zijn gasten onthaalde

op drankjes en hapjes en er

voor zorgde dat er een goe-

de muzikale omlijsting was.

Ook zijn medewerkers delen

natuurlijk in de eer want zij

hebben hem daarin volledig

gesteund!

W0
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Tot en met Moederdag minimaal 10% korting op alle geuren

^^aerenbun

Cachare1 Amur Amor 50ml spl

Heerlijke romantische geur

Nu met gratis douche, hodyli

Cacharel Noa l'crle 50 ml spray

Deze topper is nergens zo goedkoop

Nu met gratis douche & bodylotion

Vanaf 7 mei zijn wij 's avonds weer open tot 21:00 uur

Winkelen in Zandvoort wordt steeds aantrekkelijker!
Et zijn dit jaar veel nieuwe bedrijven bijgekomen waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt.

Dus ook in de zomer van 2008 is bet voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

Pashouders opgelet: Nog geen ZandvoortPas?
Verleng nuuw ZandvoortPas, Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

dan kunt u weer een jaar lang profiteren Voor slechts €7,50 kunt u een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00! van heel veel leuke aanbiedingen!

RpUen zelf uw voordeel uit!
„„„,-,11* eratis een ZandKorreZandkorrel plaatsen.

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

70-jarig jubileum Protestants kerkkoor

Zondag 11 mei aanstaande verleent het Protestants kerkkoor

om 10.00 uur haar medewerking in de eredienst in de Pro-

testantse kerk aan het Kerkplein. Tijdens deze dienst zal stil

gestaan worden bij het 70-jarige jubileum van het koor. Na af-

loop van de dienst zal een feestelijke receptie plaatsvinden in

het Jeugdhuis achter de kerk.

Om de hei -ndege,

te in Zandvoort v

te maken met de

uit het Liedboek \

besloot men een

te r ihten net i

rbreking tijdens de oc

:rd dit stre^ve

Dirigenten van het koor in

deze tijd waren Herman
Dees, Herman Blekkenltorst,

Gerard Kremer, Piet Kiel en

Wim Sevinga. Niet alleen

werden uit het Liedboek

liederen bestudeerd, ook

logsj 'erde

1945

ïcnS gaf het kerk-

koor steun bij het zingen en

instuderen van kerkliederen,

ook bii r- et _iedooek vj'i 973

was het koor paraat. En ho-

pelijk zal het kerkkoor weer

r het kerkkoor ge-.ge\

:erten

esta ;rstrr

Liedbo.

zijn a

Daaraan verleenden solisten

als Jo Vincent, Ko Dop, Frans

Beek en de organist Willem

Hendrik Zwart medewer-
king. Toch bleef het accent

van de activiteiten van het

in-.m iddels Protestants kerk-

koor liggen inde bijdrage aan

de eredienst met het zingen

van liturgische gedeelten,

van de koralen met of zonder

tegers:em, alsook door het

zingen van grotere koorwer-

ken als het Gloria van Viva ld i,

het Rejoice in the Lord alway

van George Rathbone, het

Halleluja van Handel.

Iedereen wordt van harte uit-

genodigd om dit bijzondere

jubileum samen met het

koortevieren in de kerken na

afloop in het Jeugdhuis. Het

koor zal tijdens deze dienst

ondersteuning krijgen van de

sopraan Wieke Ubels als

soliste en en ke e s:r ijkers, he:

geheel staat onder leiding

van Henk van Amerongen die

40-jarig jubileum als dirigent

bij het koor een Konin-di ke

Onderscheiding heeft mo-
gen ontvangen.

Getuigenoproep aanranding

erland Zuid is op zoek naar een taxichauf-

andere personen die getuige zijn geweest

leisjes van 13 en 14jaar.De meis-

De politie Kennel

feur en eventuele and<

van de aanranding van

jes werden op 4 mei jongstleden, omstreeks 23.00 uur, nabij

de bankjes aan het Raadhuisplein (in de buurt van de Louis

Davidsstraat) lastiggevallen door twee jongens met een Zuid-

Europees of Noord-Afrikaans uiterlijk. De geschatte leeftijd

van de verdachten wordt geschat op 15 tot 16 jaar.

Al s an de

zedelijk betast. Een

taxichauffeu

dit niet en toeterde naar d

groep waarna hij een agen

aansprak. De politie trof d'

door Zandvoort gereden on

de daders terug te vinder

helaas z

meisjesv

aangeda

nder resultaat. De
/aren uiteraard zeer

an door de aanran-

ding. De
werking met de afcie ing

Jeugd e Zeden bezig met
een ond rzoek Iedereen die

informat e heeft over deze

aanrand

lijk verzo

ng, wordt vriende-

cht zich te melden

bij de politie in Zandvoort

via 0900
chauffe

-8844. Ookdetaxi-
r wordt verzocht

zich te m
Indien u

blijven k

elden bij de po tie.

anoniem wenst te

nt de uw informa-

A^S
via 'Meld Misdaad

, tel: 0800-7000.

Fotowedstrijd Waternet

Waterleverancier Waternet, beheerder van de Amsterdamse

Waterleidingduinen, organiseert een fotowedstrijd ter gele-

genheid van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum

'De Oranjekom'. De wedstrijd staat open voor iedereen en de

foto's moeten voldoen aan een thema.

De criteria waar uw foto a

moet voldoen zijn de vi

gende: het landschap van

Waterleidingduinen, diere

vogels of detailopnames. E

deskundige jury zal besliss

welke foto's er gewonn
hebben. Tijdens de openi

van het nieuwe bezoeke

centrum worden de win-

naars bekend gemaakt. Zij

krijgen hun foto's op groot

formaat tentoongesteld in

de Waterleidingduinen en

krijgen die na verloop van tijd

terug. Tevens worden er van

de winnende foto's ansicht-

kaarten gemaakt die in het

zullen worden.

U kunt uw foto tot 31 mei

aanstaande inzenden met
een beperking van één per

categorie. Stuur uw foto's,

onder vermelding van 'Foto-

wedstrijd Amsterdamse Water-

leidingduinen', naar Waternet,

t.a.v. Mascha Koppels, Vogelen-

zangseweg 21,2114 BA.Vogelen-

z-?.v\ü 'V'.eer informatie en het

wedstrijdreglement kunt u

vinden op www.waternet.nl/

fotowed strijdAWD.

She Satehcafé

Sinds 5 april wordt in de Zeestraat een, voor zover bekend, vrij

uniek concept gehanteerd. In het pand van 'De Keeren' is de

regie thans in handen van twee dames. Sharon Kalwij, met

inmiddels 14 jaar ervaring in de horeca, en Melanie Tol zijn

gestart met een restaurant, dat als hoofdgerecht uitsluitend

satés op de kaart heeft staan.

Als u nu denkt dat dit wel erg

bepe'<t \i. ''ee-t i.. het eciter

mis. Er is namelijk keuze uit

zeven vleesgerechten en vijf

vissatées! Ook de vegetariër

kan hier aan zijn of haar trek-

ken komen met een vegetari-

sche saté.

Vanzelfsprekend staat de

overbekende varkenshaas

als de runder- en kipvariant.

Maar, hebt u ooit Cho'izosaie

met tomatensaus, lamsvlees

met kokossaus, runder/lams-

gehakt of Kudasaté (= paar-

denlende) gegeten? Beslist

een aanrader. Voor de vis-

liefhebbers is het zeker het

PT.be, lard c s te

komen genieten van Oedang
{grote garnalen en piri pi-

risaus), Tongkol met tonijn,

Ikan met fruits de mer of

zalmsaté in een krokant \as e

met mosterdsaus. Zelfs een

mosselsaté kunnen de dames
aanbieden! Alle gerechten

worden aantrekkelijk geser-

veerd met groenten, rijst,

kroepoek en atjar.

Natuurlijk is een voorg

ook mogelijk. Deze zi

minder avontuurlijk, maa
escargots. pittige gamba'
en vooral een kaasfonduetji

; bol z

akpapille;

len. Als dessert is de 'Dame
noir', bestaande uit diverse

soorten chocolade-ijs met
warme witte chocoladesaus

niet te versmaden en, om
e-" 'eei

1 1 j ke- ni;i;-rti;G iri s:

af te sluiten, gaat een lekker

kopje koffie vergezeld van een

Het bestaande, enigszins

donkere, interieur wordt bin-

nenkort opgefleurd en wat

speelser gemaakt. Hebt u te

weinig tijd om uitgebreid op

het gezellige terras te dine-

ren, dan is het ook mogelijk

om uw maaltijd af te halen.

Maar u bent ook van harte

welkom om alleen een drank-

je te komen drinken.

She Satehcafé aan de Zee-

straat 36 is elke dag, behalve

opwoensdag, geopend vanaf

18.00 uur De keuken, waarin

Erik Koper twee avonden

ook de scepter zal zwaaien,

sluit na 23.00 uur. Telefoon

023-5734001.

Voor houders van de

Zancvoo'tPs; is er oeze hele

maand mei een extra reden

ken met de bijzonder hartelij-

ke dames. U krijgt na mei ijk op

vertoon van uwZandvoo'tF'as

twee satés voor de prijs van

één!!!! Doendus.
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LA NTAN£LLA
pizzeria/ ristorante italiano

Alfiedo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

öioeirisierkunst
ƒ

Een mooie Moedere! cu]

met onze bloemen!

Haltestraat 6$ Zandvoort tel.: 025-57 ÜO ^O

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

^Cioeker'tj

<p. aan 3i(eefJ

Groot assortiment

zomerplanten

2e Pinksterdag geopend

Van StoIbGrgweg 1 Tel. 57 1 70 93

[ ]

[3222211
Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zunduoost.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

4 mei: Dodenherdenking

4 Mei. Dodenherdenking. Na

een mooie herdenkingdienst

in de Protestantse kerk. ging

de stoet richting Verzetsplein

en linnaeusstraat. Op het

Raadhuisplein ging het mis. Vanaf

de Crote Krocht kwam een auto

:n tegengestelde richting naar het

Raadhuisplein, reed daar bijna

een nolitieagente ondersteboven

en reed tenslotte de rotonde op

waarop dat moment de stoet van

de stille tocht liep. Allen moesten

opzij springen om niet aangereden

te worden De?e bestuurder reed

als wareop de stoet :i: De politie-

agente meld de oersoon staande,

maar deed volgeus h\ij verdei mets

want een minuut later reed .":, weer

op de fiets langs de stoet

Mag een auto zo maar op een

stiiet mri/den? Schijnbaar wel. Wat

ik mij afvraag is of het zo moei-

l:/k :s of;;- een uur per/aar respect

te .i'i»!>!)öi; voorde mensen die de

oo'logsslaciitoliers uit de Tweede

'''ereldoorlog. en de slaei\totlers

die nog steeds vallen, te her-

denken? Wat hebben we in deze

maatschappij toch een hoop rotte

Maar wegingen verderen zowel op

het Verzetsplein en bij het monu-

ment in de linnaeusstraat deed

het me goed dat er veel mensen

staan van allerlei rangen en stan-

den en kleuren, die gezamenlijk de

slaehtoflers herdenken.

Geacht

N.a.v. uw schrijven d.d. IS april

jl. maken wij ernstig bezwaar te-

nummering te veranderen in de

f«W/ifwOruol

Wij zijn von mi'r..ng dat uw te-

gfiKoflkommg in de te maken

onkosten, door het verstrekken

w/i 20 gffrank-vrde verhuisbe-

richten, volstrekt onvoldoende

geachte leden van de gemeenteraad.

estevi -cgcy-inn

hebben meerdere relaties, zowel

zakelijk als privé, waardoor 20
stuks verhuisberichten ruim

onvoldoende is. In uw schrijven

staat niet vermeld de te onder-

nemen tijd en moeite c.q. kosten

welke nodig zullen zijn om de wij-

het kadaster (i.v.m. de koopwo-

ningen), hypotheekverstrekker.

verzekeringen, notariële zaken,

nutsbedrijven, banken, scholen

en sportverenigingen van kinde-

Tevens verzoeken ,ti; ;< reken Mg

te houden met de emotiom:.le

gi:vne!e.ns van de bewoners van

de Fahrenheitstraat. waarvan

sor'ir'i.'.;i.]i cis eerste bewoner ven

de-e stiiict -eer geiiecht zijn aan

hun huidige huisnummer'.

Wij stellen u een alternatieve

oplossing voor. door een aange-

paste naamstoekenning van het

nieuw te bouwen appartemen-

tencomplex zoals bijvoorbeeld:

* Theo tiilbersptein of -straat

* Duinroosplein of -straat

* Fahrenheitpassage of -plein

* Van Heuven Goedhartplein of

Wij hopen zo spoedig mogelijk

een positief bericht van u te mo-

gen ontvangen.

Met vriendelijke groeten.

Bewoners Fahrenheitstraat

Geachte redactie.

Ik lees vandaag (dinsdag, red.) in een

regionaal dagblad dat er afgelopen za-

terdagnacht twee meisjes zijn aange-

rand op het Raadhuisplein. Dit bericht

haalt nu de krant. Maar uit veriialen

van m ijn omgeving hoor ikdat dergelijke

meid enten wel vaker plaatsvinden.

In de eerste plaats is dit heel trauma-

tisch voor de meiden zelf. In de tweede

plaats erger ik me wezenloos aan het

gedragvan dejongens Hetis toehmei

normaal dat dit gebeurt? Waar is het

respect? In de derde plaats word ik

behoorlijk nijdig op de ouders en op

de horeca.

Iedereen :n Zandvoort weet dot het :n

}\et weekeiid nou iiiet bepaald rustig is

in het dorp. Er gebeurt altijd wel wat

Hoe komt het dan dat zaterdagnacht

twee helejonge meisjes in het dorp han -

gen? Met 13 en 14 jaar hoor ie eek!

nog niet thuis in het uitgaanscircuit

De horeca ontvangt helaas datjonge

grut maar al te graag. Er wordt wel

ge?egd ril'! '.'i' streng geeontroleera

wordt, maar het blijft bij theorie

Ouders zouden wat zuiniger on hun

kinderen moeien zijn. ja. het 'is in eer-

ste, instantie hun verantwoordelijkheid.

De i\oreea ?ou in een strakker leeftijds-

be.leid moeten voeren. Geenjonge kin-

deren in de horeca, zoals bij de Ghin

Ci\:n die rustig 13 si; 14 jarigen bin-

nenlaat Daarmee wordt het voor de

oudere, leugd en lorigvolwasseneri ook

weer aantrekkelijker om in Zandvoort

uit tegaan. Zij hebben nugeen zin om

n:e'. kinderen on: ?:d\ heen uit tegaan

en gaan dus naar Haarlem.

Om te voorkomen dat u denkt dat ik

met weet waar :k i:et overheb, meld ik

u dat ik zelfeen dochter van ruim 16

jaar heb. Zijgaat nu incidenteel uit in

het dorp maar zelden op zaterdagen

met tot sluitingstijd omdat dan ook

de meeste incidenten plaatsvinden.

Glementine lentink

Oplossing hondepoep!?

Natuurli/k :s i\et heel erg vervelend

en vies wanneer je in een hondendrol

trapt. En natuurlijk is de hondeigenaar

verantwoordelijk voor ?i/n eigen i\ond

Alleen... hoeveel honden wonen er in

Zandvoortongeveei'-' Missóv.en 4000''

Vermedigvuldig dat met € 120 per laar

aan hondenbelasting, dan is dat even

snel xiitgerekend € 480.000 per jaar'.

Zou daar misschien iemand voor dit

jaarsalaris de hele dag poep on willen

mimen, mei dat prachtige karretje wat

de gemeente i\ee.lt aangeschaft en wat

m/^ensmjinuer/jens in&n loods Sant

'e. verroes'.eif' Soll:citat:efori\;ul:er m

te. vuile*; bi/ degemeente'. Dan weet ik

dat er tenminste iets iiiittigs gedaan

wordt met de hondenbelasting.

M.de Groot

Herdenking bij Joods monument
zikale bij-

etwee leer-

Voor de herdenkingsplech-

tigheid bij het monument
op de hoek van de J van

Heemskerckstraat en de dr.

J.G. Mezgersstraat waren velen

aanwezig. Tijdens de plechtig-

heid sorak burgemeester Niek

Meijer in zijn korte toespraak

ondermeer over de sol ica'it ei:

diede ruggengraat is va

Schrama las het ontroe-

rende gedicht 'Joods kind'

van Henk Fedder voor.

Rabbijn 5piero van de

Nederlands Israëlitische

Gemeente
stond stil bij het herdi

koffie te drinken in het Palace

Hotel.

Herdenkingsbijeenkomst

Protestantse kerk

Ondanks het mooie weer en

het feit dat 4 mei op zondag

en in de meivakantie viel, was

de belangstelling voor de bij-

fecte wijze di

drage. Vertede

declamatie'sv

Burgemeester Niek Meijer

maakte in zijn toespraak

een verbinding tussen de

slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en de militairen

:.? i: n gevallen tijdens de vre-

desmissies. Verder schonk hij

veel aandacht aan het thema
van 4 mei: solidariteit Na de

mooie declamatie van Truus

Stokman, het gezamenlijk

zingen van het Wilhelmus en

onder begeleidin

lenkeiklanker

van Amerom, werd de stille

tocht in gang gezet.

Herdenking

Verzetsmonument
Sinds een aantal jaren wordt

het verzetsbeeld van Kees

Verkade op het Verzetsplein

vele Joden d

gekomen in

centratiekam

meeste Zandvoort e-
1

bloemen en steentjes neerge

legd. Daarna was er gelegen

heid om met elkaar een kopj-

eerste keer

.

herdenking bij te wonen. Dit

jaarverzorgde het Zandvoorts

Vrouwenkoor onder leiding

van Ed Wertwijn op een per-

iek Van Lennepw

5 mei: Bevrijdingsdag
De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort verzorgde

op 5 mei een bingo voor de senioren. De zaal van gebouw de

Krocht was speciaal voor deze middag in het oranje gestoken.

Meer dan 100 vrouwen en enkele heren hebben genoten van

een leuke middag. 's Ochtends was ervoor de kinderen een goed

bezochte vossenjacht georganiseerd door het oude centrum.

De opkomst bij de bingo was

stoel meer vrij en voor het po-

dium stond een goed gevulde

prijzentafel. De sfeer zat er

goed in en de vrijwilligers van

het 'O ra njecomité' liepen af en

aan met allerlei lekkere hapjes.

Pianist Hein Schrama speelde

gezellige herkenbare muziek.

De verrassing was compleet

toen burgemeester Niek

Meijer en zijn vrouw de zaal

binnenstapten. Het was een

leuk gebaar dat door iedereen

zeer gewaardeerd werd Het

an de

Stichting kan terug^iken oc

een geslaagde Bevrijdingsdag

met in de ochtend voor de kin-

deren de vossenjacht en als

klapper de bingo. De oranje

gekleurde feestdagen 2008

zitten er weer op.
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Indrukwekkende toespraak

burgemeester

Burgemeester Niek Meijer heeft in zijn toespraak tijdens de

Dodenherdenking in de Protestantse kerk onder andere stil-

gestaan bij de huidige vredesmissies en oorlogen waar Neder-

land bij betrokken is. "Solidariteit is de ruggengraat van de

vrijheid. Het is het thema van de 4 mei herdenkingen 2008

en daarmee wordt de inzet voor de vrijheid van anderen be-

doeld", opende de burgemeester.

Hieronder volgen enkele pas-

s.-ges uit. z jn ndrukwekkende

"Wij zetten ons in voor die an-

der. Voorafgaand aan het uit-

endei n itain

he~_ ?.opè\ op er''- solidariTeits-

gevoel indringend geweest.

Het is immers nogal wat om

voer e gen leven, in te zetten.

Solidariteit is dus een graad-

meter. Aan onze mate van so-

lidariteit kunnen we aflezen

of we onze eigen vrijheden

in Nederland nog voldoende

naar waarde schatten. En

daamee s solica'teit n et

alleen de zorg van de interna-

ook van Nederlandse burgers,

samenleving en overheid."

"Vandaag, juist vandaag, is

het wenselijk om met elkaar

stilte staan bij allen die de af-

gelopen decennia deze solida-

riteit hebben opgebracht: de

oorlogen en de vredesmissies

waaraan Nederland heeft bij-

gedragen. Niet alleen de mili-

tairen, die operaties uitvoeren

of hebben uitgevoerd, maar
ook hun partners, hun fami-

zich op behoud en herovering

van onze vrijheid. En die soli-

dariteit eindigde niet met de

bevrijding. Vrijheid is immers

niet volledig wanneer je niet

ook een dak boven je hoofd

hebt en in je eigen levenson-

derhoud kunt voorzien. Om
die reden spande de inter-

nationale gemeenschap zich

na de Tweede Wereldoorlog

in voor de wederopbouw. En

na dat dak volgt eenvolgende

stap: ik noem dat het vestigen

van een 'open democratische

samenleving'die is aangeslo-

ten op 'de wereld'. Van zo een

vrede wordt iedereen beter."

"Vandaag herdenken wij met

elkaar allen, burgers en mili-

tairen, die in het Koninkrijk

der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgeko-

men, sinds het uitbreken van

de Tweede Wereldoorlog, in

oorlogssituaties en bij vre-

desoperaties. Wij betuigen

ons respect aan hen. Juist

vandaag wilde ik die herden-

king plaatsen in het perspec-

Nedei and

e edei 1 hun inden.

de Tweede Wereldoorlog he-

pen eri landen ca: ic\ car :eit

en daadkracht hand in hand

gaan H.-iï sol ida rite i 'ichtie

bijdraagt. Ik denk dat wij be-

voorrecht zijn om dat hier met

u te mogen delen: in vrijheid

en solidariteit. Ikdankhendie

daarvoor hebben gestreden:

zij die dat deden met gevaar

vooreigen leven en soms hun

leven daarbij lieten."



Take Fïve

saitaimmt TDimt

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/infol/iffaz.nl

Café Oomstee

Zaterdag 77 mei

Flamenco - avond
met

Mario
Gartia Blanco

Ton Ariesen

ïtraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

r r r r r r i-rrryy
C#r Sportraad Zandvoort

SMAAKVOL ETEN

GRAND CAFÉ

I DE VIER 1 1
LEKKER DRINKEN

RESTAURANT

GEZELLIG SAMENZIJN

GENIETEN VAN HET LEVEN

Zoals u weet is het weer bijna Moederdag, één
dag in het jaar waarop mama even tot rust
kan komen... dat is toch veelte weinig ?!!

Daarom heeft De Vier Geboden,
om mama ietsjes langer te verwennen,

van één dag een weekend gemaakt en bieden wij

Op Zaterdag 10 en Zondag 11 mei

iedere moeder, buiten een heerlijke avond,
een lekker glas champagne aanü!

Tot ziens en vergeet ons vierde gebod niet!!

Geniet van het leven.
lucienne ,peter en bas

Kerkstraat 27 . 2042 JD . Zandvoort . teil: 023-5712537

H Bel vrijdagmiddag

WL 06-1139 1478
0ZANDVOORTSE

( Courant

"
1 of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Dorpsgenoten

Louis Schuurman
Een zeer veelzijdig man, dat kan zeker gezegd worden over

de dorpsgenoot van deze week. Louis werd in 1938 in Zuilen

geboren en volgde, na de lagere school, de HB5-B en aanslui-

tend de HTS. In dienst werd hij niet alleen eerste luitenant,

maar tevens de echtgenoot van Gerry en dit huwelijk houdt

nu al 47 jaar prima stand! Louis: "Ik prijs mij gelukkig dat mijn

drie kinderen (Sander, Serge en Sacha) allen in de buurt wo-

nen, samen met in totaal zeven kleinkinderen!"

Imgöj kwamen Louis en

in Zandvoort wonen. Hij

medewerker bij Martie:

jaar switchte hij naar

'Openbare Industriële

Verlichting' (een con-

current van Philips).

Een leukgegevenishet

feit dat hij destijds nog

aan Nol Versteege ver-

lichting heeft verkocht

voor wat nu de Colpitt

Tenslotte heeft Schuur

daar zijn werkzaai

gesloten, maar da;

Eerst volgde een periode

in het diepe nam door in 1970

voor zichzelf te beginnen als

uitvinder en ontwerper onder

de naam Skandler, een samen-

trekking van 'Scandinavische

kandelaar'. Dat bleek een groot

succes te zijn, want de uit gre-

nenhout gemaakte kandelaar

werd verkocht in gerenom-

meerde zaken als De EJijenkci'f.

VanTil en Stoutenbeek."lk heb

hiervoor in het totaal ruim

500000 blokje

Grenzen op het Zandvoortse

circuit werd gehouden en was

hij betrokken bij andere, nog

zeer in het geheugen liggende

producties als 'Ja Natuur! ijk'en

'Tweekamp'.

Wij kunnen bij Louis natuur-

lijk niet om één van zijn an-

dere gaven heen, namelijk het

viool s Delen! "Op mijn achtste

ben ik les gaan nemen bij To

Doornekamp, die later ook

Herman van Veen onder haar

hoede heeft genomen.
Naast klassieke mu-
ziek speelde ik ook in

;choolbandjesmeer

op de jazzy toer. Ik

Zandvoort heb ik,

.eplanne,

totifcSchuurm at]

Naast het werk was Louis

ook op andere terreinen zeer

actief "In 1972 heb ik meege-

daan in het Zeskampteam van

Zandvoort onder leiding van

de coaches Dirk van der Nulft,

Wim Buchel en Fekke Boukes.

Door onze winst mochten
wij in 1973 naar het Franse

Chartres, waar het Spel zon-

der Grenzen werd gehouden."

Jare later, 19::!7.V 5 LOUIS

: klokkei

ohtbakken
lelaas gm het

i. Het door hem ontwor-

pen "Bijdehandje", een speci-

ale sluiting voor vu i In iszskkï'".

kostte mede door de vastge-

legde octrooien en patenten

veel meer dan de uiteindelijke

opbrengst en de zaak ging

failliet. Dit resulteerde echter

vanaf 1983 in een bijzo";er

uitdagende baan bij Colpitt,

waarvoor hij de hele wereld.en

vooral het Verre Oosten heeft

afgereisd tot hij in 1998 met

deVUTging.

zelf a-jjich van team Zandvoort,

dat in Boedapest de overwin-

ning behaalde. Sport is nog

steeds een belangrijk deel

van zijn leven: badminton

(wordt binnenkort ingeruild

voor biljarten), bridge, ten-

njo[ 1 po.-

contacten met de NCRV - en

zijn creativiteit- bracht hi zelf

oo< ;;reeen aanvoo' s-e le:jes

(elke maand opnieuw 10 spel-

len bedenken!) en heeft hij

jaren - toen nog handmatig
- het scorebord bediend in

de diverse landen. Midden ze-

ventigerjaren was hij ze'~s de

e n;Dioducer,toen Spel zonder

bij het Haarlems Amateur
Symfonieorkest HASO en, ou-

deren in Zandvoort weten dat

nog beslist, in 'De Raadsheer'

van Jan Termes." Hoewel hij de

klassieke muziek niet helemaal

aan de kant heeft geschoven,

is hij toch meerde kant van de

gipsy muziek opgegaan, in de

stijl van de beroemde 'Hotclub

Onlangs heeft Schuurman
een nieuwe band opgericht

onder de veelzeggende naam

;:ise bestaande uit vier muzi-

kanten, maar vaak in steeds

w sse snde samenstellingen.

"Dit is geheel afhankelijk van

de keuze van diegene, die ons

boekt. Wij kijken naar wat
voor gelegenheid/feest het is

en passen daar natuurlijk ook

onze muziek op aan." U kunt

Louis en vrienden boeken via

tel. 5715260, 06-1595 5260

of l.c.schuurman@casema.

n!. Gegarandeerd dat u een

geweldige middag of avond

beleeft meteen creatieve dui-

zendpoot én een b ij zo n l" s i

aimabel mens!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Nog een reeks

perfecte stranddagen...

We krijgen nog een reeks grandioze (strand)dagen voorge-

schoteld op Zandvoort. De temperaturen gaan het zelfs op

een iets hoger plan zoeken nog en de zomerse waarde van

25 graden kan vandaag al gehaald worden op de stranden.

Immers, door de aflandige wind worden de hoogste lande-

lijkef!) temperaturen vaak op het strand gehaald.

De strandpaviljoenhouders

zijn ongetwijfeld in hun

nopjes met dit alles. Na en-

kele jaren afwezigheid van

subliem meiweer is het dit

irdus' s prijs.

Verantwoordelijk voor dit

uitmuntende meizomertje,

ofzomer al bijna, is een blok-

kerend hogedrukgebied dat

tot op grote hoogte In de at-

mosfeergoed doortimmerd

is. Dat solide hogedrukbas-

tion ligt momenteel boven

Scandinavië en breidt zich

iets in zuidelijke richting uit

Langzaam dalende luchtbe-

wegingen op grote schaal

(en dus warmer wordend)
in combinatie met de felle

meizon en een wind uit de

juiste warme richting (oost!),

staan garant voor drt perfec-

Het ziet er voorlopig nog

niet naar uit dat deze ui-

terst stabiele atmosfeer

boven Noordwest-Europa

verstoord zal gaan worden

door depressiebemoeie-
nissen. Met redelijke ze-

kerheid is nu al te zeggen

dat ook het aanstaande

Pinksterweekelnde goed

schijnlijk nog steeds rond-

uit voorzomerse sferen in

het land.

Weer

Temperatuur

Dit mooie weer is kenmer-

kend voor een maand als

mei. In 1990,1992,1998 en

2000 hadden we ook for-

in igg8 werden de bekende

IJshelligen pardoes overge-

slagen met kwikstanden

die zich totaal niets van de

kalenderklimatologie aan-

trokken en zonder pardon

doorstootten. Op 12 mei

werd het destijds 32 graden

verliep weer eens bijzonder

goed op het weerfront met

veel zon. Het is zeer opval-

lend dat de vijfde mei vaak

mooi weer geeft, met als

schoolvoorbeeld het jaar

1990, toen het weer werke-

lijk niet mooier kon.

Deze donderdag is dus 'ge-

woon' weer droog, zonnig

en warm met een aange-

name oosterbries op de

stranden en zo'n 25 graden

als topwaarde. Het zelfde

parool qua weer geldt voor

de vrijdag en dus zelfs voor

het weekeinde Prachtige

avonden de rest van de

week ook en heel geschikt

vooreen mooie ballonvaart

bijvoorbeeld.

More Putto

Max 24-25

Min 10

Zon 100%

Neer ag 5%

12 12

90% 85%

5% 10%
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Kaashuis Tromp staat voor jarenlange kwaliteit en service!

Met veertien winkels verdeeld over de Nederlandse kustlijn, is Kaas-

huis Tromp een begrip als het om kaas gaat. Voor kazen in alle soor-

ten en maten bent u bij Kaashuis Tromp aan het goede adres. "Kwa-

liteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Kaashuis Tromp is

een speciale kaaszaak", aldus Peter Tromp.

Bij binnenkomst valt met-

een het enorme grote assor-

timent aan kazen op, maar

ook de uitgestalde speciaal

geselecteerde wijnen, hap-

jes en verschillende soorten

brood. De winkel heeft net

een verbouwing achter de

rug, waarvan het resultaat

er zijn mag. De zaak heeft

een mooie, chique en sfeer-

volle uitstraling. In combi-

natie met de klantvriende-

lijke en deskundige service

is lopen door de win kei een

ontdekkingsreis in de we-

reld van kaas.

Assortiment

opgei

welkom c

te komen nerr

Aanbieding

Voor Zandvo

isereenspec

n bodem. De

zijn af-

indst'el-.en

>rtPashouders

;e combinatie

va:'; vijgen amandelbrood uit

Spanje dat een perfecte on-

dei TgïT' ; b
j
geitenkaas. Nu,

.3 i Z.SIldvOOltPS:" Jd'".L:ied:'g.

pe pjkje te ve-ki jge^wn^o
gram voor €1,99.

Vakmanschap
Al ruim 37 jaar zit Peter in het

vak. Het begon allemaal met

z ji vaeer, die in dezuivelhandel

zat. Hij begon in 1962 met het

venten van kazen. Op veertien-

i-vipe leeftijd stond Peter al met

zijn broer op de markt kazen te

verkopen. Peter herinnert het

zich nog goed. Hij vertelt met

veel liefde over die tijd. Na

jaren van keihard werken heeft

hij nog steeds evenveel plezier

In zijn vak. "Mijn passie voor

het vak zal nooit overgaan. Het

Kaashuis Tromp,

Grote Krocht 3-5, is zeven

dagen in de week geopend

Tel. 5719058, website:

www.kaashuistromp.nl

Aangewaaid 6ij... SQyêinc

G'day mate! Sprankelend Australië komt tot uiting bij

paviljoen 13: Skyline, waarbij de zee en het strand je mee-

slepen naar de goldcoast van Australië en je het ultieme

genot vindt met de overheerlijke hapjes en drankjes op hun

lenukaart.

een tent waar alles kan, alles

mag en het ook nog leuk is",

vertelt Stephan va nOpzeeland

De uitstraling van deze strand-

tent is volledig gebaseerd op

het Australische leven. De ty-

pisch kenmerkende Ozzystyle,

vvs.11 'b ij 'gezelligheid' hoog in

het vaandel staat, komt hier

duidelijk naar voren. Volgens

de 2c;-ja-ige Sander Sprokamp

strandtent ook erg belang-

rijk. "Deze tent stijgt boven

de anderen uit, vanwege zijn

vormgeving. Er isveel gebruik

gemaakt van hout en ook de

vele verschillende soorten ter-

rasjes maken het erg gezellig ",

aldus Sander. "Ik heb hier vaak

het gevoel dat ik even in het

buitenland ben, het ziet er al-

lemaal redelijk exotisch uit",

vertelt Bart Gude.

Group hug!

"Je komt hier gewoon om te re-

laxen en te genieten, dat staat

voorop", legt de 23-jarige Kirsty

Stephens uit. Kirsty is een echte

reiziger. Van Zuid-Afrika naar

Australië en eenmaal geset-

teld in Nederland, gaat zij dan

nu toch wederom terug naar

Australië. "Ik ga het hier zeker

missen, vooral de geze igheid

dlnnen. Skyline is in de zomer

zeker een ontmoetingsplaats

voor ons", vertelt Kirsty "Dit Is

'het bruine café' vergeleken met

slie nieuwe püpL.lsue tenten die

zich rondom Skyline gevestigd

hebben", voegt Bart eraan toe.

Deze Australische strandtent

zorgt in de zomer ook voor vol-

doende vermaak. Zo kun je hier

volgens Sander goed terecht

voor een potje beach volleybalt.

Het groepsgevoel is bij Skyline

duidelijk aanwezig!

Ozzy style...

Of het nu een Carlton

Cold, een Tooheys New, een

Victoria Bitter, of toch liever

een Fosters is.. Je kunt het zo

gek niet bedenken, maar de

echte Ozzy biertjes zijn hier

verkrijgbaar. De twee broers

Ronald en Oscar, de eige-

naren van Skyline, laten er

schepen worden aangevoerd

om de klanten tevreden te

stellen. Met de Australische

scampies, de Bondi beach

burger en de populairste

vis in Oz'de Barramundi' op

de kaart, zorgen zij ervoor

dat Skyline een tent is waar

mensen graag naartoe gaan.

Ik zou zeggen: neem eens

een k jkje en laatje even af-

dwalen naar de ongerepte

schoonheid vaneen wel heel

Officiële opening Zandvoorts circuit

Ditjaar bestaat het Zandvoortse circuit Bojaar. Op 31 mei staat een grootse viering

van hetjubileum, op het circuit maar vooral ook in het dorp, op stapel.

Bij de officiële Ingebruikname op 7 augustus 1948 waren verschillende hoge gasten

aanwezig die door burgemeester Van Fenema met de volgende rede werden verwel-

komd. De toespraak stond afgedrukt in het Zandvoorts Nieuwsblad van 14 augustt

1948 Let op denaam voor het circuit van toen: de Burgemeester Van Alphenweg.

Voor de wedstrijd een aanvang Dam, had

eerst de plechtige opening van de Van Al-

phenweg plaats, die geschiedde doordat

mevr. Van Alphen een over de weg gespannen

lint doorknipte, daartoe uitgenodigd door

burgemeester Van Fenema, die deze uitnodi-

ging had doen voorafgaan door de volgende

openingsrede:

was nog geen spoor te bekennen. Thans, na ongein

inspanning van alk klachten, zal zodadelijk een race- en

toerweg worden geopend die in zijn soort tot de beste

van Europa mag worden gerekend.

Z sin Ivo 1:11 1 heeii in de oorlog -jaren vrijwel de gehele

tmliil.isr van de badplaats door afbraak verloren Wij

konden dientengevolge onze gasten nauwelijks meer

bieden dan zee. strand en duinen, weliswaar onmisbare

Excellenties, Mijukt

Noord-Holland, Hoi

de Commissaris der K01

;eachte gasten. Dames e

.nam 111

Op deze voor Zaudvoort zo gewichtige dag is het

mij een bijzonder voorrecht U allereerst een hartelijk

welkom toe te roepen. Zo is dan thans het glorieuze

moment aangebroken, waarop onze Zandvoortse auto-

racebaan, de Burgemeester Van Alphenweg, officieel

in gebruik zal worden genomen. Nog enkele minuten

scheiden ons van het tijdstip der openstelling. Wanneer

ik van deze hoge plaat; mijn blik laat gaan over ons

circuit en over de vele tienduizenden toeschouwers die

zich rond de baan hebben verzameld, dan zult gij wel

willen begrijpen, dat mij een gevoel van grote vreugde

en van kolossale voldoening vervult.

Nog slechts enkele maanden geleden zag men hier

eenweg vol steenslag en puin zich doorliet duinlaud-

schap slingeren: van tribunen, pits. toiletten, tunnels

u badplaats m

r belangrijke stap

e badplaats. Wij

essentialia, maar uiteraard geheel

aan zelfs matige eisen, die men aan •

stellen, te kunnen voldoen. Deze nie

baan betekent daarom een eerste zei

op weg naar volledig herstel van 01

zullen het hier niet bij laten, doch integendeel gestadig

en niet grote voortvarendheid die maatregelen nemen

en die plannen uitvoeren, die de geestelijke en mate-

riele vooruitgang van Zaudvoort kunnen bevorderen.

Het is mij door tijdsgebiek helmi* mei mogelijk allen

die hebben medegewerkt aan de totstandkoming van

hei e 11 l:uiI. :iizi'i!<lc: li |k il.mk Ie ïeaïSii Een woord van

bijzondei e hulde en eikenttlljkheid ma» hiei eihte! met

ontbreken voor H.E. de Ministers van Binnen!. Zaken,

Wederopbouw en Financiën, aan het College v. Ged.

Staten en hun adviseurs voor de steun, die zij aan de

uitvoering der bouwplannen hebben willen verlenen.

Aan Ir. Krijn, Hoofdingenieur v.d. Prov. Warei'itnnt v

Noord-Holland en aan de Heer D eutekom. Directeur v.d.

Dienst der Publieke Werken van Zaudvoort, betuig

ik mijn diepgevoelde dank en waardering voor hun

onafgebroken toegewijde arbeid aan de bouwvan het

circuit, tunnels en gebouwen. Grote hulde en dank

zij voorts gebracht aan allen, aannemers, uitvoerders,

opzichters, tekenaars en vooral ook aan alle arbei-

ders voor hun bewonderenswaardige volharding, hun

onafgebroken zware arbeid, ongeacht hitte, regen en

koude, om onze autobaan op tijd klaar te doen zijn.

Het parool luidde eenvoudig: alles ld aar op 7 augustus

en door krachtdadige samenwerking van allen haal-

den wij inderdaad precies op tijd de eindstreep! Ik

moge slechts Uw aller clementie inroepen voor de

nog onvoldoende p arkeer- ace 01110 datie; wij hebben

gedaan wat 1110 gelijk was om hierin zo goed mogelijk

te voorzien. Het volgend jaar zal dit nog belangrijk

beter zijn. Laat U dus niet afsclirikken wanneer Uw
auto wellicht in Zandvoorts zanden is vastgelopen: in

de jaren die achter ons liggen is zoveel vastgelopen

dat weer op gang is gebracht. Het volgend jaar zal heel

wat zand en puin zijn veivaugen door bouwwerken en

wegeu. Wij zitten hier geen minuut stil! Mag ik thans

mijn echtgenote verzoeken de Heer en Mevrouw Yin)

Alphen te begeleiden naar de starts tr e ep, waar de baan

door e en wit lint is afgesloten én mag ik Mevrouw Van

Alphen verzoeken door het doorknippen van dit lint

de Burgeme ester Van Alpheuweg officieel in gebruik

te stellen? Ik heb gezegd.

Jubilerende Silverjet Vakanties sponsort bootvakantie Nieuw Unicum

Dit jaar bestaat Silverjet Vakanties 10 jaar. In plaats van een de reis geheel voor rek

groot feest te organiseren, besloot Silverjet om € 20.000 ter genomen van vijftig rr

beschikking te stellen aan goede doelen. De Nederlandse reis- .

voorde Sti htingVriendenvan is er een prachtig begin ge-

Nieuw Un :umgeld werft. Met maakt voorde organisatie van

de gift var Silverjet Vakanties de Bootvakantie 2009.

bureaus werden opgeroepen m aansprekende doelen aan te

dragen. Geld werven

Reisburo Marianne Weber uit Verzorging vaart mee tie, kost een dergelijke vakan-

B.ichoevedorp, privé betrok- Vierenveertig cliënten van tie veel geld. Nieuw Unicum

ken bij Nieuw Unicum, dien- Nieuw Unicum hopen in het draagt zelf eenaanzienlijk be-

de als goed doel de Stichting voorjaar van 2009 te kunnen drag bij aan onder andere de

Vrienden van Nieuw Unicum in genieten van een bijzondere personeelskosten. De huur van

met het project Bootvakantie vaarvakantie. Deze vakantie de Prins Willem Alexander, het

2009. De Stichting Vrienden is zo speciaal omdat het de vervoer naar en van het schip

was één van de acht geselec- cliënten met een bijzonder van de cliënten met hun baga-

teerde goede doelen. Op 29 zware handicap de gelegen- ge (extra rolstoelen en alle an-

april jl. overhandigde Silverjet heid biedtom er eens tussen- dere extra medische aanpas-

Vakanties een cheque aan uit te kunnen. Op de kapitein singen) en de eigen bijdrage

Marianne Weber met het fan- en vier bemanningsleden na, van sommige cliënten voor

tastische bedrag van € 3.500. wordt de verzorging :i|den= deze reis, zijn kosten waar-
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Epische film van Roland 'Independence Day'Emme-

rich over een mammoetjager die in de prehistorie

onontdekte gebieden doorkruist om zijn stam te

De jonge jager D'Leh heeft zijn hart verloren aan

de mooie Evolet die bij een verafgelegen bergstam

woont. Wanneer een bende mysterieuze krijgsheren

Evolet ontvoeren, moet D'Leh een kleine groep jagers

leiden naar het einde van de wereld om haar te red-

den Gedreven door het noodlot moeten deze krijgers

opleven en dood vechten met prehistorische rccfcie-

ren en komen ze oog in oog te staan meteen andere

beschaving. Hun noodlot brengt hen naar een rijk dat

elke fantasie te boven gaat. Het volk dat hierwoont.

wordt geleid dooreen machtige god. Duizenden sla-

ven werken er aan de bouwvan enorme piramiden.

Zal dejager D'Leh zijn geliefde Evolet kunnen bevrij-

den uit handen van de god die hun mensen tot zijn

slaven heeft gemaakt'
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Zomerhitte

Het romantische Nederlandse drama 'Zomerhitte'

is gebaseerd op het gelijknamige boekenweekge-

schenk van schrijver Jan Wolkers. Actrice Monique

van de Ven nam de regie voor haar rekeningen haar

man, acteur Edwin de Vries, bewerkte het boek tot

een filmscript, wat hij eerder deed voor films als

'Left Luggage'en'The Discovery of Heaven'.

druk ii

De hoofdrollen worden gespeeld doortv-pre

trice Sophie Hilbrandt en WaldemarTorenstra

het dagelijks leven een relatie hebben. Andere

zijn voor Johan Leysen, Cees Geel, Jelka van H

Jeroen Willems en Jochum ten Haaf.

sta

heimzinnige band tussen

detwee mannen. Bob raakt inde ban van Kathleenen

volgt nauwgezet haar ontmoetingen meteen oudere

man, die bekend staat als 'De Mummie' en die niet

Het verhaal helemaal betrouwbaar lijkt. Wanneer Bob met de

Tijdens een broeierige zomer op Texel ontmoet foto- hulp van Federici de raadsels rond De Mummie en

graaf Bob (Waldemar Torenstra) de beeldschone ge- Kath leen ontrafelen, stuiten ze op een levensgevaar-

schiedenisstudente Kathleen (Sophie Hllbrandt),die lijken ingewikkeld complot. Is de prille liefde tussen

een zomerbaantje heeft in de disco. Ook maakt Bob Bob en Kathleen hiertegen bestand?

Filmprogramma
08 t/m 14 mei

1« the Picture..

NUmotivaTiDuiiTv

Tweede plaats

ir, de Telegraaf

nieuwsquiz

;el onverwachts werd ze uitgenodigd om mee te doen a

de nieuwsquiz finale van de Telegraaf. De Zandvoortse Mam

van Duijn aarzelde geen moment en pakte deze unieke er*

ring met beide handen aan.

Het begon allemaal in groep

8 op de Beatrixschool. waar

juf Marjolein Mulder de

ieuwsquizvan de Telegraaf in

het li sprogra

de. Een hele erd doi

de leerlingen de krant gelezen.

Het was de bedoeling dat zij

de belangrijkste nieuwsfeiten

goed onthielden. Na dagen

ploeteren op bergen informa-

tie, werd er in de klas een korte

quiz van io vragen gehouden

De winnaar mocht door naar

de landelijke finale. Helaas

werd Manon tweede, achter

Stan van Marlen. "Ook leuk",

dacht ze. Stan moest echter

op de dag van de finale een

belangrijke voetbalwedstrijd

spslsn en hij droeg de finale-

plaats over aan Manon.

op de lande-

lijke finale van de nieuwsquiz

;is op zaterdag 19 april plaats

Ondanks alle gratis kranten liet

Manon zich toch liever infor-

meren door het jeugdjournaal

en het schooltv weekjournaal

dat ze in de klas altijd kijken

De finale

Bij de finale waren 74 kinde-

lende scholen in Nederland.

"Ik was niet zo zenuwachtig.

Eigenlijk dacht ik dat het niets

zou worden, meedoen was ook

al te gek! Door een mevrouw

voortse Courant • n

n groot podium werd tel-

een kort verhaaltje ver-

teld, daarbij liet ze dan vaak

een foto zien op een groot

scherm dat in de zaal stond,

daarna moesten weeën vraag

beantwoorden met a,b of c",

aldus Manon. De vragen die

de kinderen werden voorge-

richt op de hoogtepunten van

het nieuws van de afgelopen

weken. Een mix van moeilijke

en makkelijkere vragen lie-

ten Manon niet van de wijs

brengen. Met 48 van de 50

vragen goed eindigde ze op

de tweede plaats. "Ik had het

totaal niet verwacht", vertelt

Manon. "Bij de derde prijs, een

Ipod Touch, dacht ik: dat is wel

vet om te winnen!" Maar toen

ook bij deze prijs haar naam
niet werd genoemd had ze

de hoop al opgegeven. Op dat

moment werd Manon ontzet-

tend verrast toen haar naarn

viel: ze won een laptop door op

de zweed e plaats te eindigen!

Nooit eerder nam ze deel aan

keer doet Manon zeker weer

Heb je ff...

... voor Rachel Wijnberg, is jaar

Waar kennen we je van?

by Esprit, te vinden in de

Haftestraat. Ik werk daar als

verkoopster en regel daarnaast

de etalages en de presentatie

van kinderkleding. Ik doe dit werk

<r ode a a t.vee jaar. I let is

onderdeel vöii mjn sz'öge; twee

.-sagen in de week telt het als

otage e- één d=ig 11 de week is

het gewoon mijn bijbaantje!"

Wat doe je nog meer?
"II' zit due> neg op eehool. op let

\e-.a '. e' ?,-.](: n '

l,;<n- I:
--.

l'-'c-a.- -.;
:.\

!' cc e:A: d ng Oy:,=.-- Ii.-sut-tl.

ik 'vef deze opleid:-!; caar. velgen orr.-saz il: latef een eigen

•:le^ing:,=j;k .-.
1 l'sgir:-?-. D '•!': oplei ;.ii-g >:. d,-.a-Xoc cc oc-ï\.co.

In mijn vnje tijd de: i

:
' c.aac leuk; drge-" met vrienden e-

v-i e -id nner], zoaie u tgj^n.va-' cc zomer naa-- --et zo-ra-d gaan

':( 'iitui.r ijk a- oppen 1 . 'a' >><• zc-erc.a i<: oc< met ".'.vee .•rif n-

cir.r.cr. naar 'c<par e ':r- ciacf K'. f < ec-'t Me; erg -ca' i.iv
"

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
"Ik ben veel 1- hez' cori ïe vin.sen. -aak o- -.vat te drinken -iet

v- e -de 11 o' vi- end -ie- 111 ir-iy.'ocrycc :> !"<a'zee of Caïé iA':u';

-ie -;. cc---, ca etappe-' 1* c-at -cc-otai cp zaterdag en ca'

het iefst in de Chin-Chin."

I Know Where It's @
Vrijdag 9 mei:

Mis het nietioyearsofTechnovisionin Patronaat.

Extra langefeesteditie: keihard doorfeesten tot

zeven uur in de ochtend. Very special guest op

dit spetterende technofeest is de legedarische

DJ Heil, succesvol produceren labelbaasvan het

wereldwijd bekende International DeejayGigolo

Records. Patronaat, 23.00 tot 07.00 uur. Tickets

€15 voorverkoop, €18 aan de deur.

Vrijdag 9 en zaterdagio mei:

Theatergroep Eglentier treedt twee avonden

op in Theater de Luifel met hun nieuwe voor-

stelling Zilver, gebaseerd op het gelijknamige

boek van Adriaan van Dis. Tekstschrijver en

Koefnoen-acteur Paul Groot en regisseur Netty

Droog bewerkten het boek tot een toneelstuk.

Het toneelstuk gaat over de seksuele zoektocht

vanZilver.eenjongemandie inde liefde niet kan

n tussen man en vrouw. Theater De Luifel

asca, Herenweg 96 te Heemstede, aanvang

20.15 uur Kaarten a €10 zijn te verkrijgen via

info@eglentier.nl of via 023-5313115 (reserveren

Zaterdag 10 en maandag 12 mei:

Autosportfans opgelet! Dit weekend zijn de

Profile Tyrecenter Pinksterraces op Circuit Park

I Zandvoort! Een autosportweekend waarin ver-

lende raceklassen aan de bak gaan. Kaarten

lorverkoop: E-Tickets of Ticket CallCentre

10 - 9000 500). Weekend-duinkaart: €12.

tekend-paddockkaart met toegang tot het

rskwartier: €35. Tickets zijn ook te verkrij-

gen aan de circuftkassa's.

Column

Jutters-

avondje
San- net £ epje

één keer in de maand lek-

ker uit eten te gaan. Vaste

prik: Café Neuf! De sfeer

is goed én het eten lekker.

te e

liet

altijd nog een heel

'ant (

. Wat
Mexicaans, Sp;

Grieks of Ital

zullen we doen? Waar heb-

ben we vandaag zin in? Mij

maakt het niet zoveel uit,

want ik lust bijna alles.

Je maakt me alleen niet

blij met vegetarisch. Ik hou

namelijk wel van een lek-

ker sappig stuk vlees of vis

op mijn bord. Dus niet van

plaatsvervangende vlees-

producten die gemaakt zijn

van tofu blokjes. Behalve als

mijn vegetarische vriendin

bij me komt eten, dan haal

Ikhetnatuurlljkwellnhuis.

Zij neemt de kruiden mee
en kookt. Ik zorg voor de

rest. In de koeling van de

supermarkt zijn gelukkig

genoeg vegetarische pro-

ducten te vinden: worstjes,

hamburgers en gehaktbal-

letjes. Als mijn vriendin het

klaarmaakt is het eigenlijk

best wel lekker. Het is net

:cht v nêt

niet. Een beetje smaak-

Nee, voor mij liever geen ve-

getarisch. Maar elke maan-

dagavond juttersmenu zie

ik wel zitten. Het is altijd

een verrassing wat er op

het menu staat. Vorige keer

was het pepersteak met pa-

tat en salade Glaasje wijn

erbij: top! De avond kon niet

meer stuk. Dus dan zitten

we weer tot Inde late uur-

tjes gezellig te kletsen over

van alles en nog wat In een

maand kan veel gebeuren,

dat is zeker! Na het eten

n beetje wankel op di

beni rhuis

lekker gegeten, gedronken,

gekletst en gelachen! Ik heb

Sl/ZiX^
J



De krant lezen op internet?
i

www.zandvoortsecourant.nl

DORSMAN
ASSURArfffÊN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ZANDKORRELS
Gevraagd:

Voor enkele ochtender

in de week schoon-

maakhulp in hotel

centrum Zandvoort.

Tel, 5714674

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

«mmumr.mmm

H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. Q 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elkdjfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

Inleveringi/óórmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelfdeweek
Uw /bedrl | fi)naam

'.'.' !,", ,',
1 .'iwtoartvakje plaats Ti

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-

Te koop aangeboden

parkeerplaats

in garage

Van Speijkstraat.

Voor info,

bel: 023-7522190

of 06-51231064

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en

NAP.

Max Planckst'aat 44.

tel. 5730519

/06-53498304

www.trade-ard.nl

sage

Haarlem.

Bij u aan huis,

Chinese body- en

70 Minuten a €30.

Bel voor afsrpaak:

06-3419 9565

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

(draadloos) netwe-'k.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.
;

Met garantie en KvK.

Te huur gevraagd

in Zandvoort:

appartement

voor4 personen

(2 si kamers+keuken),

van 15 augustus

t/m 3 september.

Reacties naar redactie

Zandvoortse Courant.

Betrouwbare

interieurverzoigsier

Wekelijkse

schoonmaak vak.

appartement

(elkeza.va.wk23)

t.b.v oplevering.

OPP4017V.

info: 06 2896 2704

Te koop:

Pn s €25

Tel 06-2256 4569

Alle scharrelaars bij elkaar,

Feliciteren Ton met zijn 5 jaar.

Nog zeker 10 erbij,

dat vieren we
vrijdag 9 mei.

Met zijn allen

helemaal los.

Vrijdagavond

ben je echt de klos.

Liefs

de vaste scharrelaars.

50 plus pagina *,<,,*,
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Arts in opleiding tot specialist

In de wachtkamer hangt een briefje: 'Janneke Peterse is huis-

arts in opleiding. Als u er bezwaar tegen hebt door haar gezien

te worden, kunt u dit kenbaar maken.' Waarom zou iemand

daar bezwaar tegen hebben? Het is een heel aardige jonge-

dame. Misschien onvoldoende medische kennis? Nee hoor, ze

is basisarts en specialiseert zich nu tot huisarts. Vanaf septem-

ber 2007 versterkt zij voor een jaar de huisartsenpraktijk van

Bart van Bergen. Janneke Peterse is een AIOS: Arts In Oplei-

dingtot Specialist.

De opleiding tot huisarts is

heel zwaar. Na hetVWO volgt

een zesjarige studie genees-

kunde. Eerst vier jaar theorie

en daarna volg je in het zie-

kenhuis alle co-schappen. De

tendens in de studie is om
steeds vroeger de student er-

varing in de praktijkopte laten

doen. Na deze zes jaar ben je

basisarts en kun je je speci-

aliseren. Janneke heeft lang

getwijfeld tussen kinderge-

neeskunde en despecialisatie

tot hulsarts. Anderhalfjaar

werkte ze in het ziekenhuis

als arts-assistent op de afde-

li-'g <inc ei geneeskunde. "Alles

wat ik daar heb geleerd, kan ik

ima gebruiken

npraktijk", vertelt zi

iden..is.

Specialisatie: huisarts

Toch koos ze ervoor om
te specialiseren tot hui;

Een driejarige studie wa;

ze het eerste jaar bij een

arts in de praktijk werkt. In het Janneke Pete

tweedejaar volgt ze drie klini-

sche stages: op de spoedeisen-

de hulp, in de chronische zorg

(zoals een verpleeghuis) en in

;e psychische hulpverlening.

Het derde jaar werkt ze weer

bij een huisarts. De huisarts

waar ze haar praktijkervaring

opdoet, blijft eindverantwoor-

delijk. Vanwaar de keuze om
huisarts te worden?"Omdat ik

het veel interessanter vind met

een brede populatie te maken

te hebben. Van baby's tot heel

oude patiënten. Bovendien

heb je als huisarts een heel

andere band metje patiënten

dan in een ziekenhuis. Je ziet

niet alleen de patiënt, maar
ook de hele sociale situatie.

Op de opmerking dat het ook

psychisch zwaar kan zijn, om-

datje met situaties te maken

krijgt die ingrijpende gevolgen

voor alle gezinsleden kunnen

hebben, zoals ongeneeslijke

ziekten, reageert Janneke:

"Het kan soms best zwaar zni

maar het geeft zoveel genoeg-

doening als je merkt datje die

mensen kunt ondersteunen of

begeleiden."

Tips voor de 50-plussers

"Zorg goed voor je lichame-

lijke conditie. Maar wat ook

heel belangrijk Is: onderhoud

je sociale netwerk! Als je ou-

der wordt, vallen steeds meer

Goede sociale contacten hou-

den het leven plezierig", a ld us

Zwtmles

Als guppie van een jaar of

vijf mocht ik op mooie zo-

meravonden na het eten

nog even zwemmen in zee.

Mezelf geen tijd voor het

toetje gunnend, schoot ik in

mijn badpak en met daar-

over heen mijn badjasje in

Hans en Grietje print, rende

ik met mijn vader in mijn

kielzog de boulevard over

naar het strand.

Omdat in die tijd zwen
pas in de laatste klassen

de lagere school werd gegeven

en ik absoluut geen watervrees

kende, gaf mijn vader mij

zwemles in het zwinnetje. Voor-

zij-achter-sluit, of zoiets. Wij

doken door de golven, maar he-

laas krijgen grote mensen het

altijd zo snel koud, dus stond

papa vele uren blauwbekkend

langs de vloedlijn om zijn gup

in de gaten staan houden.

Veel later, toen ik al bijna groot

was, togen wij, leerlingen van

de vijfde klas, met sportmees-

ter Boukes naar het zwembad
bij Bouwes Palace voor echte

zwemles. "Kinderen die nog

niet kunnen zwemmen gaan

in het pierebad, degene die

het wel kunnen, mogen in

het diepe." Natuurlijk kon ik

zwemmen: plons! Meester

verbaasde zich over mijn

unieke zwemslag en deed

verwoede pogingen om dat

wat bij te schaven zodat het

enigszins op de originele

schoolslag zou lijken. Het is

niet helemaal gelukt. Toch

ben ik met mijn originele

Koert-Visser-slag de trotse

bezitter van zwemdiploma
A. Lekker puh!

Zandvoortse Courant nummer 19 8 MEI 2008

"Ditfeestnummer geven wij uit ter gelegenheid

van de bevrijding van Zandvoort"

Alles voor Koningin en vaderland

Zo heet de speciale uitgave van de Kleine Patriot, het verzets-

blad voor Zandvoort. In de feestelijke uitgave van 8 mei 1945,

nr. 177 wordt 'het laatste wereldgebeuren' bekendgemakt.

Ineen radiouitzending van van-

morgen heeft de BBC bekend-

gemaakt dat Rijkscommissaris

dr. Seyslnquart door Canadese

troepen is gearresteerd. Uit

Nederland komt het bericht

dat de eerste schepen met

3.000 ton levensmiddelen en

3.000 ton kolen in de haven

van Rotterdam zijn aangeko-

men. Het zijn Engelse sche-

Europa viert feest!

'Vandaag is de officiële vredes-

dag en tevens de ondergang

van Natie Duitsland. Naar men
verneemt zal het Duitse ege>'

in Nederland ontwapend wor-

den. De eerste Canadese troe-

pen zijn gisteren Zandvoort

binnengereden, waar zij uit-

bundig door de resterende

Zandvoorters verwelkomd
werden'. Onze Kon ng: - heeft

gelukwensen gezonden naar

de Engelse Koning, Minister

President Churchill, gene-

raal Eisenhouwer, President

Treuman, Veldmarschalk

Montgomery, en de President

van de Opperste Raad der

Sovjet Unie Kalinin.

Voorwoord

speciale bevrijdingsnummer

spreekt A. Bos, de samenstel-

ler van het blad, de hoop uit

dat hij zijn lezers het laatste

ning niet te vaak in een op-

tir" st sche stemming -eert

gebracht terwijl daar geen

diiecte aanleid ng toe was

Hij meende daaraan goed

te doen, omdat veel onder-
ga on dse bladen vaak erg pes-

5 mistisch van toon waren.

"Zancvoort, de plaats waar

stad en land en dat door de

Duitsers tot 'Sperrgebiet'

was gemaakt, hebben wij

omstandigheden van nieuws

voorzien. Moeilijk, omdat
wij werkten in het hol van

de leeuw, tussen de NSB en

Gestapo. Wij brengen een ere-

saluut voor de Zandvoorters

die ons hebben gesteund voor

instandhouding. Ik dank "en.

sderr

de Kleine Patriot, in de hoop

dat wij wee' volledige sten
"

ontvangen als wij dit blad

bovengronds laten verschij-

nen, ter voorlopige voortzet-

ting der meuwsb.. etins VV

hebben gestreden voor ons

koninkrijk en vaderland!"

Snuffelmarkt in de Bodaan

Koninginnemarkt

Kom dan op woensdag 14

de Snuffelmarkt in Hl

A.G, Bodaan en bezoek

st of en nog veel meer. Geniet in

rten? het restaurantvan een lekker

kopje koffie of thee en poffer-

tjes. Ook kunt u er een heer-

lijk harinkje happen. En voor

extra spanning en sensatie

net curiosa, brocan- is er een loterij met mooie

traden, schilderijen prijzen.

m>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergade

kl8door het co

menbesluitenzijnömei^astges eld.Deb

is in te zien bij de Centra Balie nop de

Hondenpoephandhavingsactie In Keesomstraat

De gemeente voert een hondenpoephandhaafactie uit

inde <eesomstiaat Vïnaf'12 mei gast de werkeen ,n e -:

Waar gaat het om?

Zo'n actie houdt onder meer in dat er op toegezien

wordt of hondenuitlaters hun viervoeter niet laten

poepen in de openbare ruimte en als het d ier wel

poept af dit dieet word: ozigeru md (opruim 5 licht; ar-

ï:k=\ 2 4 1:; , an de A ; ge-~"esr Piaz-be }..-. Ve ordtn ing}

De opruimplicht geldt niet voor de goot.

Ook wordt er gecontroleerd os liet aangelijnd uitla-

ten van honden (aanlijnplicht; artikel 2.4.18 van de

Algemeen Plaatselijke Verordening ]. Honden mogen

sowieso niet uitgelaten worden in speeltuinen. Voor

vers een boete opleggen van 60,- tot go,- euro.

Zandvoort Schoon!?

De handhaafactie is een vervolg op het actieplan van

de gemeente. Eerder kregen alle Zandvoortse huis-

houdens -hondenbezitters en niet-hondenbezitters-

maïling in de bus (met een brochure) waarmee de

gemeente de regels bekendmaakte. De gemeente

heeft dit thema opgepak: mede nz-a r aanleiding van

de u z kom sten van n et eerste d o rpsge 5 p rek Zandvoort

Schoon!'

Commissie Welstand en Mor

Op mei 15 vergadert de Comr ie Welstand en Mo-

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Met de nieuwe afspraken nog beter uw afval

scheiden

Via het nieuwe telefoonmenu (023 - 5740200), past

l: airc-matiid"! de ineei" er'iciente --^n ervan afval

scheiden toe. Via keuze 1 wordt u doorverbonden met

de kringloopwinkel . ;- keuze 2 sp itst u uw grofvuil

verder zodat ook de elektrische en elektronische ap-

paratuur gescheiden wordt ingezameld.

Terugdringen verkeerd aanbieden van grof

huishoudelijk afval

Vanaf ï mei worden de ie gel; voo' liet aanbieden van

grof huishoudelijk afval namelijk scherper gehand-

haafd. Heeft u uw grofvuil niet op de juis"

aangeboden of staan er spullen tussen die

thuishoren dan wordt uw afval niet meeger

Reinigingscontroleur zaldanmetudenieu

bespreken zodat u het grofvuil wel op eet

R'qeis '/oor i;ei aar, bieder, van qrcfvui!

Nog een keer de regels voor het aanbieden van grof-

vu I. zoals deze 00-; 05 de A~va wijzer 2008 te vinden

z jn. Grofvuil:

- Mag vanaf 20.00 uur de voorafgaande avond aan-

geboden

- Dient stevig gebundeld te zijn.

- Dient in handzame hoeveelheden te worden aan-

geboden

(niet langer dan 1,25 meter en niet zwaarder dan 25

-Mag niet bevatten Afgedankze Elektrische en Elek-

grond, KCA, auto-onderdelen, bouw en sloopafval,

Zandvoort Schoon?!- Doe mee!

Vanaf 1 mei wordt in ieder geval het Afgedankte

Elektrische en Elektronische Apparatuur van 10 kg en

zwaarder apart ingezameld. Ook bruikbaar huisraad

kun u bij voor keil' apait aanmelden Hierdoor zal het

aanbod van grofh..i;houueli k afval op de reguliere

woensdagen mrdeivo ir"ineus zin De leefomge-

ving wordt verdei positief beïnvloed wanneer het

grefv ..il co 11 eet ,'. : id t aa-gei'oeeii O e -egels, h e ivoor

zijn weergegeven in deze afvalw ijzer. Onze handhavers

zullen met name alert zijn op niet gebundeld, los afval

dat door de aanbiedwijze gemakkelijk verandert in

zwerfvuil. Help o e geniet 11: e een handje door uw grof-

vuil gebundeld en in handzame hoeveelheden aan te

bieden Zo houden wij samen Zandvoort schoon.

Ingekomen
vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- KeeseiV'Siraa: 14. , rjtieider van de .voning. nsekï-

men 25 april 2008, 2008-077RV

- Keesomstraat 36. urzbieiden ,an de woning, ngeko-

- Koningstraat 25, vernieuwen balkon hek. inge konie

29 april 2008, 2008-079LV

- _ f aeussti-r-at t- iv
1. gedirelte i:>; j 001:

1 100

zen, ingekomen 2g april 2008, 2008-0B0S

- :: L.001 bi.u! tstraa; 1G. o tb -e de;' ge se- i;
,

,y. iiigeMJiiiTii

2g april 2008, 20o8-o8iRviefase

- Poststraat n. bouw appartementen, ingekomen 02

mei 2008. 20o8-o82Rviefase.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingsti den Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

VII SL

beste r lingsplan of bouwverordening kan worden

wijze kenbaar worden gemaakt. Een vi

iet verlenen van v jstellrg worcit afzonde'! |k gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling weiden verleend san zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Tervisielegging

ontwerpbesluiten

Vrijstellingen artikel ig.j en 15

nemens om met toepassing van artikel 19.3 v;

Wetop de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te ver

voor het:

- plaatsen van een sta Ie'- hekwerk met looppo(

het perceel Haltestraat 47 te Zandvoort (bouv

- uitbreiden van de woning op het perceel Mai

Nijhoffstraat 51 te Zandvoort (bouwaanvraagnur

2008-036LV).

i het o

van de Wetop de

verlenen voor het:

gemeester en Wethou-

>epa5singvan artikel 15

Ordening vrijstelling te

eld.boi W-Lilll S-Oic--']

09 mei 2008 ged .. 'ende 6 weke" ter rzage Lu se

Centrale Balie van het gemeenten ,15 tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de te rinzage lig-

ging kan een ieder se "ritte! jk o" '"ondeling haar/zijn

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het

college van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2,

"te>

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Tegen achtergevel van app.nr.144 in woongebouw

perceel Dr.J.G. Meigerst ra at "22 t/m T44, plaatsen blok-

hut, verzonden 28 apr I 200S. 200S-075LV

- Zandvoortselaan 165, sanering asbesthoudend

2008-056S

-Frans Zwaanstraat 32. gedeeltelijkvergroten woning,

verzonden 28 april 2008, 2008-067RV

Tjo^ Gemeente Zandvoort
Veivoio gemee."!.* Ke puls-i cat e

- Haltestraat 22, wijzigen zijgevel, verzonden 28 a

2008.2008-045LV

- Kostverlorenstraat m, uitbreiden woning, verzoni

29 april 2008, 200B-031RV

-Badhuisplein 7, revisie op eerder verleende bouw

gunning 2008-ooiRv. verzonden 02 mei 2008.

Evenementenvergunningen verleend

n BenZonr 'eld.

Bezwaarschriften

:: ,-: . r:: fgeii .:; -ie .!
e

i 1 a e
'-

a! e :e üizz- -:-

; .i i... 111 :e 'Zien : sï'S spe - 'gstij.fen ?e ;-ng eLL-.r 1
1-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend making een gemotiveerd bezwaarschrift inle-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermeld ing van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeesteren Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

sector Bestuursre

Een dergelijkverz'

afschriftvan het bi

en voorlopige voorziening indiens

nrechtervan de Rechtbank Haarler

:ht Postbus 1621 2003 BR Haarler

,,-jj bei'e~L vooi eve"emen".en.ver.i

e weg, het houden van optochten

e"..in'' ng s uit ngsuui; o r.t -ef~i r. =

loitz-tie e
-

' speelautomaten. s ent u 1.

an de burgemeesterte richten.

lingenopofaan

snuffelmarkten,

Zondagwet, ex-

Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 oo. De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag aan de Tollensstraat z inda-^eli k; open tussen

8.30-16.00 uur. 0800-18.00 uur

Meldlngofklacht? Collegelid spreken?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, ófvul op Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

de website het digitale formulier in óf stuur een brief centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waar-

naarde klachtencoordinator. over .. liet college! d wil: s::ieken Het I.311 Z;j" da:

eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - i6.oouur Vragen over een bouwplan?

Donderdag: 08.30- 20.oouur Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

7
ij:: e rs de de'dêisz-gz-ve'deseni-te ling -;ur.t u iiiaar telefonisch berekbaai zussen :sE'."io ei 16.00 uur.

vooreen beperkt aantal zaken te 'echt paspoorten en

rijbewijzen e.d. Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

College wil Vriendentraining

als nieuw beleid in 2009

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen drie jaren

regionaal geld beschikbaar gesteld voor projecten die de

aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid en de provinci-

ale jeugdzorg verbeteren. De;

het preventieve jeugdbeleid

! projecten zijn onderdeel van

;n dienen te voorkomen dat

jongeren in aanraking komen met dejeugdzorg.

Landelijk is dit zogenaamde genomen. In de e

Vriendenpr

keld. Dit progra

gericht ,

kindei

znpetentie

het programma klir

thousiasme door. "De

Schaftschool is van r

net betrekking tot dat het aanbevele

icht te

verg mis n. Dit beschermt hen

tegen toekomstige gedrags-

problemen en stress.

In Zandvoort zijn alle zes

Uiteindelijk hebben van vijf

scholen negen kinderen deel-

,ardig

de training op te

in de zorgketen voor scholen.

De Oranje Nassauschoo! geeft

aan datzeookgraag klassikale

trainingen afneemf'.zo meldt

het college aan de gemeente-

raad. Gezien de reactie van

de scholen wil het college de

Vriendentraining opnemen als

nieuw beleid in de begroting

DVD opname in het Oude Slot

Maandag 5 mei werd in de sfeervolle omgeving van het Oude Geoi

Slot te Heemstede een DVD opname gemaakt genaamd 'Fly-
hoo

i

ing Home'. Het trio van Johan Clement speelde, met mede- */'[

werking van tenor saxofonist Harry Allen, muziek van Lionel

Hampton.

fau. Niets ten nside^e

door Uenlce Brugman grandioos con :ert voc

aantal enthou iaste. t

Initiatiefnemer Frits Landes- jazzfans.

bergen wilde al heel lang

bassist Timmermans met

prachtige solo's en Erik Kooger

met zijn geweldige drumspel.

Klasse.

ode bre an vi- Met 'Freedom Blues' (het \

npton. tenslotte bevrijdingsdag).

Na de pauze was het de beurt

aan Harry Allen die met 'The

Opener' en 'Just in Time' Ieder-

een enthousiast wist ie ma kei'brafonist Lioni

Landesbergen was ook de- 'Lionel Grooves', 'How High Muziek op hoog niveau. N.

gene die ongeëvenaard de the Moon' en het gevoelige gevoelige ballade van pianoen

vibrafoon bespeelde op deze 'Stardust' kreeg het vijftal re- sax met 'You've Changed' en

avond, samen met zijn muzi- gelmatig een warm applaus, het zeer snel gespeelde 'Apple

kale vrienden Johan Clement Eén gebaar, hand of hoofdknik, Honey' werd het tijd voor een

(piano), Eric Timmermans (bas) meer was er niet nodig om tot toegift. Hoogstaande jazz in

en Erik Kooger (drums). De een geweldig muzikaal hoog- een sfeervolle, warme zaal.

Amerikaanse saxofonist Harry standje te komen.

Allenwasongetwijfeldéénvan De DVD, die €20 kost. kan

de toppers bij dit optreden. Hij Landesbergen verbaasde het besteld worden via www.
is op tournee met het trio en publiek weer eens met zijn vin- baileo.nl of bel Baileo Music

wilde graag meewerken aan gervluggespelopdevibrafoon. PromotionsBV.tel. 0318-505549

deze opname. Het werd een Zijn solo optreden met 'Sweet of 06-30870025.



BRL en DSC tijdens ProfileTyrecenter Pinksterraces

De echte autosportfans zullen het pinksterweekend tijdens de

Profiïe Tyrecenter Pinksterraces op het Circuit Park Zandvoort

ruimschoots aan hun trekken komen. Zowel op zaterdag 10 als

maandag 12 mei komen de raceklassen uit het Dutch Power

Pack voor de tweede maal dit seizoen in actie. Dit keer kent

het raceprogramma een mooie aanvulling door de komst van

de Benelux fiacing League en de Supersport Divisie uit de Dut-

ch Supercar Challenge.

de rijders aan elkaar gewaagd

: |'" I-e <i ïzo F
:

'ja;i jceivvt -öt 1

gewonnen door Ronald Morien

en Pim van Riet. Toch zullen

zowel Morien als Van Riet op

moeten letten. Het veld kent

ook nog rijders als Sebastiaan

Bleekemolen, Robert van den

Berg, Paul Vahstal en Addie van

de Ven en uiteraard de dames

Verschuur en Van der Sloot die

niet zomaar opzij zullen gaan.

Zij hebben aangetoond dat ze

niet onderschat mogen wor-

Formule Ford

De < oPaa?

Tijdens de Paasraces is al ge-

bleken dat een groot startveld

met auto's geen vereiste is om
spectaculaire races te verzor-

gen. Dit werd toen duidelijk

tijdens de Samsung BMW i^oi

Cup. Alleen de coureurs van het

McGregor team, Tim Coronel

en Bas Schothorst, waren In

dat weekend succesvol, maar

rijders als Duncan Huisman,

Jan Lammers, Dillon Koster en

Jan-Joris Verheul zullen eralles

te doorbreken De kans bestaat

datereen uitbreiding van het

startveld komt, waardoor het

publiek zich mag opmaken
voor een interessante strijd.

De klasse komt op maandag
12 mei tweemaal in actie.

ClioCup

De DunlopSportMaxx ClioCup

kende een bijzondere start van

het seizoen waarbij verschillen-

enkele coureurs uit de Formule

Ford net een spelletje roulette.

Door het slechte weer stonden

de rijders vooreen lastige keus

op welk type band zij van start

zouden gaan. Het winnen van

al helemaal een klus door

de deelname van de jongste

Bleekemolen telg, Jeroen, voor

het team van Geva Racing.Voor

de Pinksterraces zalAllard Ka Iff

in de gastenauto in actie ko-

men Tegenstanders van Ka Iff

zijn Simon Knap, Leroy Stuart,

Rogier Jongejans, Henk Vuikjr.

en Jennifer van der Beek, de

enige dame in dit startveld.

Swift Cup
De Formido Swift Cup heeft

2007 aangetoond toch een

bijzondere raceklasse te zijn.

Hans Bos was tijdens het paas-

weekend succesvol door beide

races te winnen. Dit keer zal hij

het niet gemakkelijk krijgen

want Jeroen den Boer, Niels

Langeveld en Pieter Schothorst

]j f;eii aan zijn stoelpoten. Ook

de dames in deze klasse zullen

'..-vat gaan proberen. Hoeweler

geen echt damesklassement

is, leidt Sandra Douma voor

Bergen Maaike de Wit.

Toerwagen Dieselcup

tweede Alfa 147.

Supersport Divisie & BRL

En dan zijn er nog de races in

de Supersport Divisie van de

Dutch Super Ca r Challenge en

de Benelux Reacing League.

In het eerste geval kan men
:h vergapen aan de fraaie

Mai zijn c

Dr Toe

Dieselcup heeft vooral tijdens

de tweede race bewezen dat

het podium niet alleen maar
uit één merk hoeft te bestaan.

De BMWi2od van Mare Koster

en Bertus Sanders was zowel

in de lange als de korte race

tweede race was er hevig te-

genstand van een Seat en eer

VWColf.Voorde Pinksterrace!

wordt de deelname verwacht

UMl.s E:«: ge Cup. Mini Cooper,

BMW Compact. BMW GTR.

Saker Sportscar.MarcosMantis

en SEAT Léon Supercopa te

zien. De BRL (Benelux Racing

League) heeft verder geen

uitleg nodig met deelnemers

als Donald Molenaar, Donny

Crevels, Ferdinand Kool en

Nelson van der Pol in de zwa-

re V6. In de BRL Light zal de

meeste aandacht uitgaan naar

Marijn van Kalmthout.

Op tweede pinksterdag begint

het programma om 09.00

uur met de eerste race van de

Formule Ford en zal om 18.10

worden afgesloten met de

start van de laatste race

Leidenaar wint 28e Louis Blok Rapidschaaktoernooi

Het door de Zandvoortse Schaak Club georganiseerde Louis

Blok Rapidschaaktoernooi op Hemelvaartsdag was weer suc-

cesvol. De alweer 28e editie van het toernooi, is voor de tweede

keer op rij door Leidenaar Ben de Leur op zijn naam geschre-

ven. In een volle zaal van het Gemeenschapshuis speelden 48

deelnemers uit heel het land 200 partijen.

n de ie gre speelde de be- 1 Ma . Aan
kende oud-politicus Roel \

Duijn uit Amsterdam mee.

In de laatste ronde leek het

er even op dat hij het toer-

op een van de andere bor-

den had in de hoofdgroep de

het einde van de dag mocht

De Leur dus niet alleen zijn

groepsprijsmaarookdewis-

selbeker in ontvangst nemen.

Geen van de deelnemers wist

het maximale resultaat van 5

punten te behalen en erwa-

k./nden co<

i uitslag

De wedstrijdleiding van de

Zandvoortse Schaak Club,

die de Haarlemse zusterver-

eniging Het Witte Paard dankt

voorhetgratisterbesch ld ne-

stellen van de wedstrijdattri-

buten, kan weer terugkijker

Het 29e toernooi staat

vaartsdag. Het eerstkomende

grote schaakevenement in

Zandvoort is op 23 augus-

tus, als bij strandpaviljoen

Wander & Karin het 13e

Strandschaaktoernool van

start zal gaan.

Nederlaag ZSC in slotminuut
Het dameshandbalteam van ZSC heeft in de slotminuut van de

thuiswedstrijd tegen Legmeervogels 2 een gelijkspel uit han-

den moeten geven. Na een 6-6 ruststand werd een onverdiende

12-13 nederlaag geleden.

duidelijk of geVan meet af

dat beide te

wedstrijd met vooral aanvallen:..

handbal van wilden maken. Een

voornemen dat Legmeervogels

r. de eïiste helft iets voortvaren-

der inde prakt j< braoit dan ZSC

Nadat ZSC de score had geopend

had de Uithoornse ploeg gedu-

rende de hele eerste helft de lei-

ding. ZSC wist echter na een 2-4

achterstand terug te komen tot

6-6. In de tweede dertig minuten

was van krachtsverschil weinig

:n sprake en de score ging

11 ook gelijk op. ZSC leek

nst te grijpen toen het

de slotfase wist het team ch-

/ogels echter twee keer

idaardQi

iak:e 6Daphina van

dc-elpi. riten Suzan ne Zwemmer,

Lucia v.d. Driften Martina Balk

schoten elk twee keer raak.

16e Hotsknotsbegoniatoernooi
Onder een stralende zon hebben 18 lagere elftallen uit heel Ne-

derland het afgelopen weekend weer deelgenomen aan het 16e

Hotsknotsbegoniatoernooi. Het toernooi, dat tevens gezien wordt

als de afsluiting van het seizoen, is een ode aan de veel te vroeg

overleden Zandvoortse voetbaltrainer Bert Jacobs.

T : ;

—

Jacobs introduceerde de term

'hotsknotsbegoniavoetbal'; hij

haalde er de Dikke van Dale

mee. Volgens het meest ge-

hanteerde woordenboek van

de Nederlandse taal staat het

woord synoniem voor 'boeren-

koolvoet bal', ofwel: voetbal dat

gespeeld wordt zonder vak-

De Zandvoortse inbreng, 3 elf-

tallen, presteerde naar beho-

ren en 2 elftallen hadden op

het einde van de eerste djg

zelfs alle wedstrijden gewon-

nen De zondag is altijd een

crime voor de spelers. Stijf en

vaak met een punthoofd d ient

men om 11.00 uur weer aan te

treden. DWP deed dat het best

wantin de finale versloegen zij

het elftal van De Lamstrael uit

onzewoonplaats die dus twee-

de werden. De derde plaats

was ook voor een Zandvoorts

elftal: SV Zandvoort. De Fair

Play Cup was voor het elftal

van De Zwarte Schapen uit

Vriezenveen (Ov.).

Sonderland opnieuw kampioen
Hoewel de vier tegenstanders in de poule nog ëën wedstrijd

moeten spelen, kunnen zij het team van Sonderland 1 niet meer

inhalen!

Het resultaat 1 ont-

Ookmeerjwerd nipt verloren

(16-20), daarentegen werd

Amstelborgh4 met grote over-

macht verslagen (j6-o),Groen-

Geel 5 wist het lang spannend

te houden, maar moest toch

met 23-13 de overwinning aan

Sonderland gunnen. In the-

orie was Weesp 1 de sterkste

tegenstander, maar op 2 mei

was iedereen in vorm zodat de

eindstand (32-4) beslist niet

geflatteerd was.

meer op. Sonderland 1 staat in

het algemeen klassement aan

kop met 107 punten, gevolgd

doorWeesp met 59 punten. Ook

bij volle winst, wat 36 punten

oplevert, is de achterstand niet

meer in te halen. Felicitaties

dus voor dit team, bestaande

uit Annelies Nieuwveld, Ton

Striekwold, Klaas Jacobs, André

Banning, Jan Zwemmer, Bob

Westhoven en playing captain

Kees van den Bos.

'eld d

i wordt op Duintjes-

atste ronde in deze

petitie gespeeld, maar dat

rt geen enkel probleem

Ook team 2 w,

werd eveneens kampioen. Een

leuke opsteker voor de twrtig

jar-r bestaande golfclub, dat dit

jubileum a.s. zaterdag groots

Degradatie dreigt voorTCZ
Het afgelopen weekend is voor Tennisclub Zandvoort (TCZ)

bijna desastreus verlopen. Zowel zaterdag als zondag werden

verloren wedstrijden genoteerd. Zaterdag was TV Dekker/

Horsman in Warmond met 6-0 te sterk, zondag werd op een

zonovergoten Zandvoortse tennispark De Glee een nederlaag

van 2-4 tegen het Amsterdamse Popeye Gold Star geleden.

Wan and ko alle.

Marcus Hilpert nog

tegenstand bieden, d
tweede set met 6-3 v

van Gemerden af te :

De overige partijen

gingen in twee sets

naar de thuisclub.

Zondag was Popeye

Gold Star de laatste

tegenstander die

op De Glee ontvan-

gen werd. De laat-

ste twee wedstrij-

den van het korte

gen HIN/De Manege
en HLTC Leimonias,

wo-den namel: < o::

gespeeld.

De eerste dame van TCZ,

SusanneTrik, was al snel klaar.

De voor de Amsterdammers
uitkomende Tsjechische

Hana Sromova was met twee

keer 6-1 veel te sterk voor de

Wormerveerse. Op baan twee

was het een titanenstrijd die

uiteindelijk door meervoudig

Nederlands jeugd kampioene

Renée Reinhard in haar voor-

deel werd beslist. Zij had daar

wel drie sets voor nodig want

de al twintig jaar lid van TCZ

zijnde Andrea van den Hurk

pakte gedecideerd de tweede

set met 6-4, na de eerste met

dezelfde cijfers verloren te

hebben. In de laatste set was

voor Van den Hurk de pijp leeg

en zorgde de in maart 18 jaar

geworden Reinhardt met 6-3

zag Van Scheppingen weer
langszij komen maar maakte

bri'-te keien met 7-5 de klus af,

met een 2-2 tussenstand in de

wedstrijd als gevolg.

De dubbels moesten dus de

doorslag geven. Andrea van

den Hurk/Mireille Bink gingen

voortvarend van start. Bijna

:rd e

i, mede door

:ntreerd spel-

etje met prach-

tige geplaatste

De Zandvoortse hert

Michel Koning maakte gehakt

van Fred Hemm
van de oud-Da

Ier werd door e

sjr. De z

is Cup spe-

-n getergde

coaches Dick Suijk en Hans

Schmidt een verrassing. Waar

de laatste wedstrijden Michel

Koning naast Hilpert de baan

op kwam, was het nu de beurt

2 ja; oude-

games gegund, 6-i, 6-3. Op
baan twee werd de uitslag van

Marcus Hilpert tegen Dennis

van Scheppingen de verras-

sing van de dag. De voorma-

lige tennisprof en winnaar van

9 toernooien op deChallenger

Tour, moest in twee sets het

'oude' hoofd buigen voor de

Nederlands Kampioen 35+.

Hilpert nam zowel in de eerste

als in de tweede set een voor-

Sander. Het maakte niets uit.

Hemmesjr. had zich hersteld

Ho; :nkel

en met de boomlange .. nspri'

Smit aan zijn zijde haalde hij

met twee keer 6-2 het vierde

wedstrijdpunt binnen.

Zandvoort zal uit de komende

twee wedstrijden minimaal

6 partijen moeten winnen
om zich te handhaven in de

Eredivisie, een schier onmo-
gelijke zaak.

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde) Danzee Netexpo Internet BV

Administratiekantoor DeVier Geboden Ondernemersvereniging

K.Willemse Dorsman Assurantiën Zandvoort

Auto Strijder FairyGolf PvanKleeff

Autobedrijf Zandvoort Gemeente Zandvoort Parfumerie Moerenburg

BeachClubTien Grand Café 25 Pluspunt Boomhut
Bertram & Brood Harocamo Sea Optiek

Bloemsierkunst IJzerhandel Zantvoort Strandpaviljoen Jeroen

Jef & HenkBluIjs La Fontanella Take Flve

Café Oomstee Media Markt Cruquius Van Aacken

Censeenvan Lingen Miracle Media Glaszettersbed rijf

Circus Zandvoort Creative Services Vanhier

ClubNautique Motorrijschool Goede Willemse Elektrotechniek

V J
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Kromboom sveld 32
Royale 2-onder-1 kap villa In het gewilde'Tark Duijnwijk". De

voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan

voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living

met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang

biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en

de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.

• Zeer goed onderhouden

Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station

Woonoppervlakte ca. 180 m2

, perceeloppervlakte 287 m1

Vraagprijs € 599.000, -

Burg.van Fenemaplein4/6
Direct te betrekken! Ruim zonnig 4kamer appartement

(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde

en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkonsaan

zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand

Bergingindeonderbouw

Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk

Woonoppervlakte ca. 100 m1

Vraagprijs € 249.555,

Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een

kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en

een beslaten achtertuin met stenen schuur op het zuiden.

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren

Geheel v.v. hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing

In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie

bomen geplant

Woonoppervlakte ca. 110 m'

Vraagprijs € 269.000,-

Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer

appartement met zonnig balkan op het westen en een vleugje

zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige centrum

en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

Betreft appartement op de T verdieping.

Uitzicht op de watertoren

• Inpandige berging

• Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m1

Vraagprijs € 245.000,- ®

Nassauplein 1

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning

met 4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het

westen met achterom. Dit straatje is rustig omdat er alleen

bestemmingsverkeer komt, dus ideaal voor degene die niet zo

van drukte houdt.

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren

Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

Afgelopen 4jaar gerenoveerd

Woonopp. ca. 100 m'
,
perceel o pp.105 m1

Vraagprijs € 379.000,- &

Burg. van Fenemaplein 10/4
Op de 2

E etage van een complet aan zee gelegen ruim 4kamer

appartement (thans 3 kamers) met 2 balkons; één biedt

uitzicht op de -.vjndeibouie-.jrd en de Noordzee, de ander op

het Zandvoortse dorpscentwm Het complex beschikt over een

lift en winkels en tieinsuiion,'i|n op steenworpafstand.

• Berging in de onderbouw

Centrum en openbaar ver voei op ca. lOOm afstand

Woonoppervlakte ca. 100 m!

Vraagprijs € 199.000,- <g5J



HZANDVOORTSE
Courant

Grote groep jongeren maakt Zandvoort onveilig

Vorige week woensdagen donderdag in de vooravond, heeft

een grote groep voornamelijk Marokkaanse jongeren de

Zandvoortse boulevards en het strand onveilig gemaakt. De

groep, die met het openbaar vervoer en op eigen gelegen-

heid vanuit Amsterdam naar Zandvoort reisde, was tussen

de 80 e

HPCLASSJC

Kerkpleinconcerten
Zondag 18 mei 2008

The Atlantic Trio met

Vegard Nilseu - viool

Bi- Vei heijden - piano

AnsfiiedPlat-Cello

Aanvang: 15.00 ma-

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Aangetrokken doi hetrr

maakten zich aan allerlei ove

tredingen schuldig. Niet alleen

>pd.

:oholhoudende

leró e

leerd e

het strand en op de

boulevards lastiggev

zou zelfs sprake zijn

verkrachting.

Verscherpt'

van de KLPD heeft

uit Kennemerland

openbare weg, den polit

f) het openbaar het korp:

: werden, vooral donderdagavond een 20-tal de schat

De politie voert een zero tolerance beleid

Hen. Er voornamelijkAmsterdammers, Dat mogen ze

an een zowel minder- als meerderjari- in hun porterrt

gen, gearresteerd voor diverse compliment vo

vergrijpen zoals openlijke gf

weldpleging, mishandelin,

'as het urineren opde openbarewe;

delijk g»

dragtegi

hen zijn in verzekerde bewa-

ring gesteld en hebben de

nacht in de cel doorgebracht.

Burgemeester Meijer: "Ik wil

op hen te verhalen.

Wat ze hier doen

. Een

orde-

Arrestaties

Donderdagmiddag was hel

ik Nu trad de politie

iet inzet van veel extra per-

tntief op te-

gen de in groepjes opererende

jongeren maar moest toch eer

aantal raddraaiers arresteren

Spoorwegpolitie en de bere-

handhavers. Met 26 C" in een

steekwerend vest klaarstaan

er. ingrijpen als het echt no-

dg ï ik geefje het te doen. Ik

heb grote waardering voor de

160 vakl ui, waaronder Mobiele

Eenheid en Spoorwegpolitie,

dieervoor gezorgd hebben dat

dit weekend prettig verlopen

is voor de vele tienduizenden

psïten die we hebben mogen
eUc- : bad-

Vervolg Op pagina 3
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• Heel fijn volkoren € 1,75

• 5 Krentenbollen € 1.95

•weekend taartjes € 7.95

Nieuw in ons assortiment:

Cappucino muffin € 1,95

Ontbijt muffin€ 1,95

Bluebeny Crumble muffin € 1,95

Div. Boterkoeken vanaf € 3,95

Div. nieuwe gebakisoorten € 1,35

J

COMPLETE COLLECTIE

ZONNEBRILLEN

MARLIES DEKKERS
IN HUIS

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

2 juni - Op naar Gebouw De Krocht

voor het grote toekomstdebat over

Zandvoort. Kom langs en doe mee.
Woont u straks in Europa Beach of...

In de gemeente-advertentie leest u
eT meer over.

0



Burgerlijke stand

3 MEI -9 MEI 2008

Geboren:
Menno Max, zoon van: Maas, Menno en: Teeuwen,

Chantal.

Kasper, zoon van: Goedegebuure, Laurent Johannes

en: Lopes de Leaö Laguna, Filü.

Timo, zoon van: Pielstroom, Marcel Alexander en:

Murmiks, Chantal.

Ondertrouwd:
Mul, Michel Johannes Simon en: Hall, AbigailElizabeth.

Schouten, Jacobusen: Elenbaas.Mariëlle Natalie.

Gehuwd:
Boz novic Hilario, Ivica en: de Boer, Meike Johanna.

Overleden:

Disseldorp, Petrus Maria, oud 8i jaar

Keur geb. Water, Berendma Maria, oud 77 jaar.

van Gastelen geb. van de Pieterman, Marion, oud 56 jaar.

Bakels, Nan Freddy, oud 81 jaar.

van der Zwaan, Franciscus Maria, oud 59 jaar.

Dtjtcsgeb. Roskam, MargarethaGornelia Adriana.oud

Kerkdiensten

ZONDAG 18 MEI

Protestantse gem.Zandvoort, Kerkplein

www. kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. H.Appers uit Cast ricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius 81 Paulus,

Sparrenlaan g.Aerdenhout

www.aap-parocrues nl

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

BEAC
T I

:xCLUB
N

Keuken iedere

avond geopend

Bibliotheek Zandvoort

Prinsesseweg 34, Tel: (023) 5714131

Openingstijden

ma: 14.00 uur - 2°°° uur

di: 14.00 uur - '7- 00 uur

wo: 10.00 uur - '7- 00 uur

do: 14.00 uur - '7- 00 uur

vr: 10.00 uur - '"-Do uur

V
za: 10.00 uur - 14-°° uur

J

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Do 15 00.55 08.46 13.36 21.25

Vr 16 01.55 09.35 14.26 22.30

Za 17 02.38 10.34 15,10 23.15

Zo 18 03.26 11.35 15.45 23.55

Ma 19 04,06 12.05 16.21

Di 20 00.36 04,38 12.55 17.00

Wo 21 01.00 05.09 13.10 17.35

Do 22 01.36 05,45 13.45 18.06

NetBxpo Internet is een gespecialiseerde regionale

intern et provider met sterke roots En Zandvoort. Vele

Zandvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

• Gratis professionele installatie f^ Netéxpo
• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en parti-cuïier
©eïSb

Bel Si Bestel D23 - 531 88 74
JTJBfll^

Colofon S£Toortse

2042 GE Zandvoort

Tel &i Fax 023 -5732 752

voortsecourant.n ZVO Venpreide

voortsecourant.n 06-13391478

6 -460 460 26

Uitgever:

www.zandvoorisecourant.nl

POLITIEBERICHTEN

Aanhoudingen tijdens

Pinksterweekend

Tweede Pi nkersterdag was het door het warme weer

en de Pinksterraces erg druk in Zandvoort. De politie

schat het aantal bezoekers op ongeveer 90.000. Er

zijn 15 verdachten aangehouden voor diverse feiten.

De afgelopen vijf cisgen zi; n er in totaal 60 verdach-

ten aangehouden voor mishandeling, baldadigheid,

zedenzsken. d lefstai, open bs re dron<enschsp. beledi-

ging, bed reiging en valsgeld. De meeste verdachten

zijn na verhoor heengezonden. Enkele verdachten

zijn ingesloten. Tegen de verdachten wordt proces-

verbaal opgemaakt.

Klappen uitgedeeld

Omstreeks 04.50 uur in de nacht van zondag op

maandag, liep een 35-jarige Almeerder hoofdletsel

op door een paar klappen met een baksteen van

twee andere mannen. Dat waren 2 Britten van 37

en 33 jaar. Dit gebeurde bij een parkeerplaats op

de Prinsesseweg. Een van de verachten kon direct

worden aangehouden door gealarmeerde politie-

agenten, de tweede werd in de omgeving aange-

houden. De partijen hadden eerder al ruzie gehad

bij een uitgaansgelegenheid in het centrum. Daar

lopen. Toevallig kwamen zij elkaar weer tegen bij

de parkeerplaats waarna de 8ritten het slachtoffer

sloegen en toen hij op de grond lag ook nog trapten.

Het slachtoffe' ; voor behandeling van zijn verwon-

dingen naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanhoudingen na diefstal

Door de politie zijn zondagmiddag drie verdachten

aangehouden op de Boulevard de Favauge. Het gaat

om drie Chilenen: één van 20 en twee van 27 jaar

oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden

ervan verdacht diverse goederen op het strand van

verschillende mensen te hebben gestolen. Van som-

migegoederen konden de rechtmatige eigenaren al

worden getraceerd Van een aantal ook niet. Mensen

die toen het slachtoffer van diefstal op het strand zijn

geweest, worden verzocht daarvan aangifte te doen.

Dat kan ook via internet.

Weekend kende nauwelijks ernstige probl

Het Pinksterweekend kenden nauwelijks problemen die te vergelijken zouden zijn met die van

woensdagen donderdag. Volgens de politie was het op een paar kleine incidenten zelfs stil. Toch

werd er een grote politiereserve voor Zandvoort achter de hand gehouden zodat er op tijd en met

groot vertoon van macht opgetreden zou kunnen worden. Dat kwam zondagavond goed uit toen

in Bloemendaal op het strand de vlam in de pan sloeg bij een massale vechtpartij na een steek-

partij, die overigens niets met de Marokkaanse overlast in onze woonplaats te maken had.

."-
<» cX ~. * 5**''' - - ~/

De aan- en afvoer van de

badgasten was weer een pro-

bleem en dan hoofdzakelijk

^gelegenheid 'i

aar met e

zuid'

het rr dd i

waren de plannen voor het

wekend gemaakt. De wegen
richting Zandvoort waren dan

ook het hele weekend vol met

files, met als gevolg dat zon-

dag, met nog voldoende par-

ment op het Bloemendaalse

strand, de Zeeweg richting

Zandvoort werd afgesloten.

Zandvoortse strand

en een goede plek (

de behoorlijke warrr

ontsnappen hoewel

peratuur van het zeev

ter vlak bij het strand niet

bepaald aanlokkelijk was: 14

C". Het leverde wel de eerste

'mierenhoop' van het jaar op,

getuige bijgaande foto van de

Zandvoortse fotograaf Chris

Schotanus. De strand pachters

spraken dan ook van een zeer

goed weekend en ook uit het

centrum kwamen tevreden

geluiden.

Zandvoortse Courant n

emen
Waarschijnlijk omdat er dins-

dag 'gewoon' weer gewerkt

moest worden en de scholen

ook weer hun deuren open-

zetten, was er op maandag al

vroeg sprake van een geleide-

lijke aftochtwaardoorer in de

avonduren nauwelijks sprake

n filevorming. Ook het

Pinksterraces had invloed op

de aftocht. De laatste start op

e meeste van de

circa 14.500 (!) toeschouwers

dus laat hun biezen pakten en

voor spreiding zorgden. Een

ent voor de organi-

an het grote evene-

Op het strand had de Zand-

voortse Reddingsbrigade wel

haar handen vol. Vooral men-

sen die met drijvende zaken

als rubber bootjes, ballen

en luchtbedden verkoeling

zochten werden naar de kant

gehaald. Zaterdag moest een

rubber bootje met 8 (!) kinde-

ren vanaf circa 400 meter uit

de kust teruggevaren worden

tweet .si da "'es <opje onder, na

uit een bootje gedoken te zijn,

en konden ternauwernood

15 MEI 2008

ordei

<an de:

kan lerd v

ichtigheid

-orden dat

de vlaggenstokken, waarin de

gele vlag (= gevaar) gehesen

moet worden, nog niet ge-

plaatst zijn. Alleen de beide

reddingsposten hadden een

gele vlag in top!

Vervolg voorpagina:

Grote groep jongeren maakt
Zandvoort onveilig

Complimenten

verheugd op de politieacties

Strand pachter Huig Molens;-.

vsn psviljoenThalassa bedank-

te de beide agenten van de be-

reden politie toen die vrijdag

op het strand patrouilleerden.

Hij vroeg de beide dames zijn

complimenten over te brengen

aan de burgemeester voor het

doortastende politieoptreden.

"Ik heb nog nooit in die vijfjaar

zo relaxed gewerkt als de af-

gelopen dagen. Normaal met

dit weer loopje op de toppen

van je tenen om escalatie te

hada mgege- ndatw niet

ir mochten

spelen op straffe van sluiten

voor een aantal dagen. De

verantwoorceli kheid hee~t is
j

op zich genomen en hij heeft

woord gehouden. Gewe digi",

aldus Molenaar. Het hele

Pinksterweekend zette de poli-

t eext-s mankrachten in rond-

om het Zandvoortse centrum

en de boulevards en voerde

een zero tolerance beleid. De

dager na de incidenten was
iset rustig en hoefde de politie

slechts spaarzaam corrigerend

Volgens mij...

ir de z.

mg ngen

.

lid wordt. Wat de oorzaak is?

Geen idee. Mijn eerste vi

eniging wasdespeeltuinv-

eniging. Je kon er niet alle-

schommelen want daar kreeg

ikook mijn eerste gitaarles én

mijn eerste vriendje. De speel-

tuin hield opte bestaan en de

volgende vereniging diende

ging 'De Vliegende Schotel'.

Toentertijd in Zandvoort een

begrip. Daar móést je lid van

zijn. Leuke herinneringen

aan allerlei activiteiten en

menige liefde is omgezet in

een huwelijk. Ook die van mij.

Na de Vliegende Schotel was

sociëteit 'Duijsterghast' een

goed alternatief. Een gezel-

gezin welkom was. Maar zelfs

deze sociëteit viel uiteen.

De enige vereniging die

lang stand hield was de wo-

ningbouwvereniging EMM.
Het lidmaatschap kre

Bja; /erd. I het

kastje bij het EMM kantoor

in de Noorderstraat kon je

kijken of Je in aanmerking

kwam voor een huurhuis.

Het was bijna net zo span-

nend als de loterij. Maar de

woningnood was hoog en er

waren veel gegadigden. Het

betekende dat ik nooit

,

de beurt kwam. Naderhand

besloten we een wonin|

kopen. Ondanks de koop-

woning bleef ik 40 jaar
"

Totdat Ik besloot om rr

lidmaatschap op te zeggen

want voor wie betaalde ik

nog? Niet voor mezelf! Sinds

kort Is de naam EMM uit het

Zandvoortse verdwenen en

moeten we wennen aan de

naam van de fusiepartner:

DeKey. Het is voor iedereen

te wensen dat deze 'Sleutel'

sldt r

genbestand.

Alles bij elkaar opgeteld

ben ik alleen nog maar

van de Bieb en Genootschap

Oud Zandvoort. Het moet

lopen .

die twee verdwijnen. Aan mij

zal het niet liggen. Ik blijf zs

trouw.

WeCXerèman



MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

Cr,
~
^r-' Sportraad Zandvoort-Wj

I
Zin om te sporten?

kijk op

www.sportinzandvoort.nl

"_7

Week 20 -2008

17 Da nc e Against Cancer

17-18 Grootste Groene Proefrit

(autoclubs evenement) Circuit

18-25 Week van de Zee

18 Kerkpleinconcert Protestantse Kerk

20-23 Fiets 4-daagse Stichting

Zandvoortse 4-daagse

24-31 Week van de Zee Cultureel eveneme

25 Voorjaarsmarkt Festivalmarkt,

31 Jubileum 60 Jarig bestaan

Circuit Park Zandvoort

3-7 Wandel 4-daagse Zandvoort

15 Kerkpleinconcert Protestantse Kerk

21 Muziekfeest stichting ZEP

21-22 Truckfestival Circuit

• ••••••

Wij zijn op zoek naar

part-time medewerkers en

vakantie krachten m/v
per direct vanaf 16 jaar

Haltestraat 16 tel 023-5716204

BEACHAC LUBTIEN
Beddenjongens gezocht

die van aanpakken weten.

Lijkt hetje leuk om bij ons te

komen werken kom dan eens langs.

Klaas Koper opnieuw in de prijzen

Dorpsomroeper Klaas Koper heeft weer een podiumplaats be-

reikt tijdens een concours voor stads- en dorpsomroepers. On-

danks dat de luide stem van Koper niet optimaal functioneer-

de, behaalde hij in Elburg toch een verdienstelijke je plaats.

K^
» 1

w- 11 w'iV ->S

Onderden deelnemende om-

roepers was er dit keer een

dame: Lid ia Kuiper uit Capelle

a/d IJssel. Zij is van oorsprong

standwerksterop markten en

heeft daarbij grote successen

behaald. Koper heeft met haar

onderhandeld om ook op het

concours in Zandvoort te ver-

schijnen. Hij moest inde noord

Gelderse stad overigens Peer

Witzel uit Alphen a/d Maas.en

Henk v.d. Nieuwenhulzen uit

Oisterwijkvoor laten gaan. Alle

een model va

botter mee n;

werd uiteind-

een aantal ge

s kreg.

leenElburgse

ar huis. Kuipei

lijk 7 e

>r de toekomst.

Uitzending raadsvergadering wordt 'opgepimpt'

ZFM gaat de live uitzendingen

pimpen'. Waar normaal tijdens

muziek werd aangeboden, gaat

studio en een verslaggever in

analyseren en uitleggen.

an de raadsvergadering 'op-

;en schorsing de luisteraars

nu twee presentatoren in de

et raadhuis het besprokene

:nst v

;aat de technis

n onze lokale 1

Het isnatuurlijkget

goed dat er schon

voorde luistera

lend zijn. Daan

natuurlijk raadhuis gaat d-

natijd :u;.-

gaderingt

uitdaging

'g met het

telefoon, n

n de komendever-

. de eerstvolgende

cep testen of er ook met een

mobiele zender, gewerkt kan

worden. Als dat kan, zal het

het geluid ten goede komen.

De eerste 'opgepimpte' uitzen-

ding is vandaag donderdag 15

mei vanaf 19.30 uur. In de stu-

dio zullen DondeGrebberen
.sap Koper het woord voeren,

Joop van Nes zal in het raad-

Twee Zandvoortse vrijwilligers in het zonnetje gezet

Afgelopen donderdag werd in de Zandvoortse Agathakerk een

aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij zetten zich al vele

jaren als vrijwilliger in voor de actie Sam's Kledingactie voor

Mensen in Nood. Onder hen waren ook de Zandvoortse dames

Diny Warmerdam en Sandra Kluyskens die al tientallen jaren

in Zandvoort de kledinginzameling twee keer per jaar orga-

Op 30 en 31 mei a.s. wordt

weerde halfjaarlijkse kleding-

actie voor Sam's Kledingactie

gehouden. Afgelopen jaar

vierde Sam's Kledingactie haar

40-ja' g bestaan en is daar-

mee één van de oudste cha-

ritatieve kledinginzamelaars

van Nederland. Bij de inzame-

ling wordt zij ondersteund

door 'i.iim 1.000 vruv ge-s

De opbrengst van de ingeza-

melde kleding komt ten goede

aan de nood hulpprojecten van

Cordaid Mensen in Nood. Ook

in 2008 gaat het grootstedeel

van de opbrengst naar een

voed se Izekerheids programma
in oostelijk Kongo. Met circa

15 zakken kleding kan een on-

dervoed kind worden gehol-

pen en ontvangt de familie

een maand lang eten! Voor

r Sam
Kledingactie en de gesteunde

projecten kunt u kijken op

www.samskledingactie.nl.

Inzameling in Zandvoort:

U kunt op vrijdag 30 mei tus-

draagbare kleding, schoeisel

en huishoudtextiel in geslo-

Agathakerk aan de Grote

Krocht 45 of de Gereformeerde

Kerk aan de Julianaweg.

en het voormalig Huis in 't

Kostverloren kunt u de zak-

ken <leding deze vrijdag voor

18.00 uur inde hal neerzetten.

Beginvan de avond wordende

zakken opgehaald.

Op zaterdag 31 mei kunt u

uur terecht bij: de Agathakerk

en de Antoniuskerk aan de

Sparrenlaan in Aerdenhout.

De organisatie verzoekt u

vriendelijk om gedurende het

actie is, geen kledingzakke^ bj

de deuren van de Agathakerk

te plaatsen! Houdt u deze

zakken alstublieft vast tot de

eerstkomende actie.

ndvoortse Courant nummer 20 15 MEI 2008

Met
m

Heeft u tips voorin de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redocSedandvoorUecourant.nl (ofbei 5732752)

Martnie Joustia 40 jaar van de avonden wordt

gepresenteerd met zang

van Joyce Vastenhouw.

Tevens zijn de voorstellin-

gen voor Conny Lodewijk

bijzonder omdat dit ha;

laatste grote productie z,

zijn. Ze blijft wel aanwezi

r heeft gekozen

het n

Martine Joustra, onder an-

dere vrijwilligster van het

Rode Kruis en de stichting

Zandvoortse Vierdaagsen, is

vorige week vrijdag 40 Jaar

geworden en dat heeft ze

geweten. Met medewerking

van Victor Bol en zijn versierde

strandwagen werd zij door

haar mede bestuursleden van

het Rode Kruis afgehaald en

via het dorp naar het strand

gebracht waar ze onder an-

dere door de Zandvoortse

Reddingsbrigade onder han-

den werd genomen. Het wa-

ren niet de enige activiteiten

die haar vrienden voor haar In

petto hadden. Ze is er vier da-

gen mee zoet gehouden. Van

harte gefeliciteerdl

Gesloten

Hoewel de VVV dit seizoen

en informatiefunctie heeft,

blijft de service naarde toerist

toch heel belangrijk. Echter de

dienstverlening om de bad-

plaats te promoten wordt

wel erg klein nu het kantoor

zowel op zaterdag én zondag

jes oten is. Dit is geen goede

zaak voor een badplaats die

Dan svoorstell i ngen

Op zaterdag 24 mei geeft

Studio 118 twee dansvoor-

stellingen in de stadsschouw-

burg Velsenl Het programma

heet ANDERS. Er is bewust

kozen omdat alles anders is

dan normaal. Dit keer niet

één voorstelling van drie

uur maar twee voorstellin-

gen van 1.15 uur. Verder zijn

er 100 kaarten beschikbaar

gesteld voor KIKA kinderen

kankervrij. Het programma

shows en strandobjecten.

Rachel Manuputti zal de

taak van Conny verder

Engels

Een Engelsman die verliefd is

op Zandvoort. Op een speci-

ale website, www.zandvoort-

holland.com, geeft hij een

zeer uitgebreid toeristisch

kijkje op Zandvoort. Stepher

Caudle is overigens een ech

te Zandvooort-fan want hij

komt al ruim een kwarteeuw

woonplaats. Caudle ontpot

zich op zijn website als een

echte toeristische propagan-

dist want bijgeeft zeer ruime

informatie over recreatie, res-

taurants, sportfaciliteiten en

dagtrips vanuit Zandvoort.

Ook staan er een groot aan-

tal antieke ansichtkaarten

op de site. Mogelijk dat deze

Zandvoort propagandist een

ganda kan ontvangen.

De IJsprijs valt in

Zandvoort

De IJsprijs van de Postcode

Loterij is In Zandvoort geval-

len. Alle deelnemers aan de

loterij, waarvan het lotnum-

mer begint met wijkcode

2041 vallen in de prijzen. Dat is

dus in één keer een hele wijk

in de prijzen met in totaal

2.943 loten, ledere winnaar

wint voor elk lot waarop hij

of meespeelt met de loterij,

in detrekkingvan maart, een

beker met een 1

& Jerry's ijs. De

gen bil

liter Ben

aarskrij-

n kuni

mei tot en met 25 mei bij

ingo's Beachbar.strandpa-

oen 15, aan de Boulevard

maart, hun prijs ophalen.

W0



Frans Zwaanstraat 44 Zandvoort

Vrijehuizenmarkt
meet voo: uw huis;

Vraagprijs:

€ 525.000,- k.k.

Kochstraat 5 Zandvoort

Royale living vzv elfcen parkei-.- }:! >hv lampan \ï' tn ;k-m:-\

J>-.t • 1 " S^^Mta^! h^zuidën'"
^

Bja^cJ
• Gelegen op de V en 2' (hoogste) verdieping van een klein

5 ni -n^n Ikr'ja-sidii
i r 'h 'jli^-'l Pil q)200mtra[5tand

:-ii:".h^-:i en !i-r'|:-'i :
ii'- d li'ii Huil- n- lar.iel keo!~i]

ir

' tiihe|>:-ii H d-:ldii'Hr in H I-d mkasi, ruime

moderne badkairei :: "|:.h::. .:::i^-i-i
,, eubelen 2"ioilet,

• Hel balkon top "-.< :w~: 'It^kii^ii ^:i:ien van markiezen;

H Vraagprijs:

1 €298.000,- k.k.

• Dit is royaal wonen Ineen rustige woonomgeving!

• Woonoppervlakle ca. 110 m?
,
inhoud ca. 275 m [

.

Van Lennepweg 105 Zant! 1

[niÊ^'I CS op zuiden aan de rand van "Park Duijnwljk"!

• Op steenworp ai^;: hu : ..hu i'.iliin r., ri-r.il =<\ op loopaEstand

van hettemrum van Zandvoort;

Bovenwrdieping ca :

i;;eari:ake licnte.i vloerdelen,

en toilet, vite met trap naar..;

• Benedenverdieping: o.a. portugees marmeren vloeren vzv

.k^r.er.'.aimuij. 'Dn nige living

docK:|k iia.il -v- r;i .e!;:ri!iiv| i'd.Hi nvxt'ne open keuken.

l:^ii]iiii|. ?i- loi'et met fontein;

• 2* berging in de ondeigefegen parkeergarage;

Vraagprijs: • Woonoppervlakle ca. 90 m !
, inhoud ca. 235 m 3

.

€274.500,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

I Willem Draijerstraat 23 Zandvoort

[nieuw]

Vraagprijs:

€389.000,- k.k.

2 .t':l-?|'lll.j ' :'l lil- .:: :- -.illi-l lil-' I- -.i|-l.i.

Van Speijkstraat 2-59 Zandvoort

II I 1 i
I1" i

H^l "^ '.as-'droogrulmte,

Vraagprijs:

€ 279.000,- k.k.

lil"- I-r .-:i . .,:- -I .-..-;! ,-l.-l ...I-..--.- :h

.- i-l/ll.i r' kll.il.'
|

:' "l'irr'l-i^i^r. i.di.^rl'l.-il-HT

xn:::| \y.\.W::^ ;.h ICO m'. Ii-düg ca. 260 ju
3

.

Van Galenstraat 74 Zand<

Stijlvol 3-k nr apparteme t met zeer r lm balkon o

zuiden dire t aan de boul vard!

Gelegen op e 4' woonlaag van het recent olledig geren

jiiid »:i|rn.'i

r (alsluitbaar «si ;.:l„.i i
f

.,i

: ; h. ::: , iiibcii/'Sfi

vzv ligbad e

.-.ni-druisji mte;

schuifpui;

Vraagprijs:

€ 224.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

No cure. no pa/;

• 'j'it^jjt^fs i-c van uw woning;

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

fflWl'fllM.IUlH.LIIJ.M

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

15 MEI 2008

Groot dansfeest

voor Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Komende zaterdag zullen de strandpavilj'

les en Mango's Beachbar het centrum zij

derland. Een groot dansfeest staat in het teken

Against Cancer dat geld

kerinstituut - Antoni var

in Amsterdam. Het feest is grati

en begint om 16.00 uur.

dani

•r het Nederlands Kan-

te Ziekenhuis (NKI-AVL)

1 iedereen toegankelijk

Bekende DJ's

Uit je DAC, (= Dance Against

Cancer) wordt gehouden bij

de bovenvermeldde strand-

i de Boul

lart die

A/orde;

Het idei Dai

Against Cancer komt van

een aantal betrokken

mensen die zich actief

willen inzetten voor het

nieuwe labelvan het NKI-

AVL: het label ViVe! Met
Vivel wilhetNKI-AVLeen

concrete bijdrage leveren

aan de revalidatie en na-

zorg van patiënten met
kanker. Dankzij kankeron-

derzoek genezen steeds

of leven langer met kan

Deze mensen willen en k

nen vaak Vitaal Verder. Vi

helpt hen daarbij op weg.

Revalida tie

Veel mensen hebben na I

behandeling enige vorm

oance agamst cancer

icht. Op verschillende

zijn verschillende acts

te zien en te beleven.

Op het programma
sta,

iain,il

Velzen, Shane Shu

en Hip (Eddy Zoey).

wisseld doorvi

Kijk

,
Je

; Cijs

nrkshop 'Goed

nderGor

1 Diei

in de Vegte,

rd Ekdom, Henk

Smits, Wouter
Rob Boskampen

larde die ervoor

kapsters en vrijwilligers tip=

daarnaast e>

orging.ViVe! i:

kenniscentrum

Dat kan besta,

lazorg nodig.

t uit het laten

Edw
zorgen dat iedereen uit hun

'DAC' kan gaan. Naast de DJ's

en de artiesten, die belange-

loos optreden, is er nog meer

te doen. Gedurende het hele

r rog ram ma treden straatar-

tiesten op, is er een Intensive

richt naar het verbeteren va

bestaande revalidatiebehar

delingen en het ontwikkele

ta is e 1 'fun' c

Protestants kerkkoor 70 jaar jong

Afgelopen zondag, eerste pinksterdag, werd tijdens een spe-

ciale eredienst het feit herdacht dat het Protestants kerkkoor

70 jaar geleden werd opgericht. De hele dienst draaide om het

getal 70 en ademhalen. Het koor is overigens naarstig opzoek

naar jong bloed want de gemiddelde leeftijd van de koorleden

is misschien wel hoger dan die van het feestvarken.

minee Jac Verwijs opende dirigent Henk va n Am erom en

e dienst met het feliciteren memoreerde dat het getal 70

an het koor dat al veertig veel in de Bijbel voorkomt en

lar onder leiding staat van een volmaakt getal is.

De gehele dienst was gelar-

deerd met muziek van zowel

het koor, dan wel ondersteund

door pianospel, dan weer door

het prachtige geluid van het pas

^eienuveeide «.rii'i-.chrr- C'ge

dat bespeeld werd door H.

Bart ling, alsook door medewer-

king van sopraan Wieke Ubels,

die de aria uit Pfingstcaivjate

van Johan Sebastiaan Bach

prachtig vertolkte, en een

sti jkv.vartet. Samen maakten

het koor en de muzikale gas-

ten van het hoogtepunt van de

dienst, de cantate Jesu meine

Freude van de Deens-Duitse

componist Dietrich Bux:eh.,,.1e

met recht een hoogtepunt dat

door de kerkgangers met een

welverdiend applaus werd ge-

ëerd. Na afloop van de dienst

maakten velen van de gelegen-

heid gebruik om het jarige koor,

zijnvoorzitterWimHellemans

en dirigent Henk van Amerom
te feliciteren.

Shanna's

Op de Grote Krocht vindt

en Irene (de Goede) niet alleen

makerswerk te maken hebben,

tassen en koffers.

Marco:"AI in de zesde klas van

de lagere school wist ik, dat ik

in het schoenherstellersvak,

zoals dit officieel heet, wilde.

Ik moet met mijn handen
kunnen werken en kan daar

ook mijn creativiteit in kwijt

kunnen. Dat zit duidelijk in de

genen, want al de grootvader

van mijn opa beoefende dit

beroep uit!"Via de school in

Rotterdam en het leerlingwe-

zen, want de beste o^le Ging

is toch de praktijk, zit Marco

nu al bijna twintig jaar in het

vak. Eerst bij werkgevers in

Amsterdam en Nieuw Vennep,

maar na zes jaar durfde hij het

bedrijf te starten. Toch bleef de

geboren Zandvoorter naar ons

dorp verlangen en toen twee

jaar geleden de gelegenheid

i\c_'r. aancoorj o r opee- prima

stek een winkel te beginnen,

greep hij die met beide han-

maker, aangesloten bij het

schoenmakersgilde, kan de

klant meer verwachten dan

het gebruikelijke hakken en

zolen vernieuwen. Voorde be-

tere schoenmerken zoals van

Bommel, Van Lier of Avang

worden de originele materia-

len gebruikt, waarvoor hij pas

toestemming kreeg na een

apart examen. Reparatie van

leren jassen is ook mogelijk;

het oprekken, ritsen inzetten,

verbreden en zelfs innemen

van laarzenschachten is voor

Marco geen probleem. Ook
voor reparatie van paardrij-

iaaize- kunt u bij hem terecht.

Een goede tip: mocht de kleur

niet meer bij uw outfit passen,

dan verft deze bijzonder klant-

v degelijke ondernemer ze in

de gewenste tint.

Uiteraard zijn alle producten

voor het onderhoud van uw
schoenen in de ruime winkel

voorradig, maar er is tevens

een uitgebreid assortiment in

cnde'Li:eu^ende zoo tjes voci

de (Nordic walking-) wan-
del- en sportschoen. Sleutels

b jmaKen kan natuurlijk ook.

Wat echter bij Shanna's (de

naam van de dochter) onmid-

dellijk opvalt, is de collectie

hopste;

Bekende

alsBulag,

Hilfiger.K

irerantwoordehj< i?

ek als sportie" ;oe^.

i.3|0'n Borg. Tommy
Kipling, Claudio Ferrlci

eer betaalbare leren

'an Vilenca zijn volop

ig. De leuke strandtas-

Miss June zijn c-ts ist

:haf waard en de kof-

het merk Titan garan-

?n zorgeloze vakantie.

Shanna's is maandag ge-

opend van 13.00-18.00 uur

van dinsdag t/m vrijdag var

In de

Mar
and e:

ook op z

zijn

dagvan-

de kanten besch kbaar. Grote

Krocht 23, 2042 LT Zandvoort,

023-5735002. Meer informatie:



fONING VERKOPEN? KlES VOOR DE ACTIEVE MAKELAAR!

tra ruimte door twee dakkapellen op ds

rkeerniDgelijkheden In de directe omgc

-legen In kindvriendelijke woon omgeve
oonnpp. ca. 105 m". perceelnpp. 100 m'

Vraagprijs: € 3:5.000,= k,k.

:n fijne tuin. Op deze heerlijk rustige plek

;e,perceelopP 34or

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

t GREEVEN
makelaardij o. g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

mMi
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

:: ÜIIXEfc

Rob Greeven Timo Creeven

mwmmmm
ortse Courant 15 MEI 2008

Dorpsgenoten Tekst en foto Nel Kerkmai

Ton van der Reijden

In de begindagen van de oorlog werd Ton van der Reijden in

Leiden geboren. Zijn hobby (daarover straks meer) heeft onbe-

wust met de oorlogsjaren te maken. Hij is zeer geïnteresseerd

in de Tweede Wereldoorlog en in zijn boekenkast staan diverse

dikke boeken over dit onderwerp. Samen met zijn vrouw Ellen

wonen ze met hun twee mooie katten op een bovenetage in

het centrum van Zandvoort. Daar vertelt Ton het verhaal over

zijn grote passie WOU en zijn binding met Zandvoort.

Jeugdjaren

trein en fiets werden ingeruild

werd eindelijk verwezenlijkt.

Na enkele fantastische jaren

kreeg Ton een aanbod om
een eigen zaak op de Tolweg

in Zandvoort te beginnen.

Inmiddels was Ton getrouwd

en had een dochtertje Maar

het huwelijk liep op de klippen

en Ton moest door omstandig-

heden zijn zaak na 6 maanden

Iweer verkopen. Goede raad

duur, hoe verder'

Zandvoort en

werd alsgasfitter

aangesteld. Het

gezin betrok een

Marisstraat

zuster werd geboi

Omdat het gezin jaren la-

ter naarde Jac. P.Thijsseweg

verhuisde, kwam Ton in con-

tact met Rob Slotemaker

die aan het einde van die

straat een slipschool had.

Ton was helemaal verkocht

en haalde zijn Nederlandse

licentie. In zijn Cooper heeft

den met de Nederlandse

Kam pioenschappen. Vanwege

de vele ongelukken ti de i de

race's besloot Ton te stoppen.

Maar zijn liefde Voor al les wat

rijdt' bleef Zijn interesse werd

ver ego naarde militaire voer-

tuigen en hij kocht zijn ee'ste

legervoertuig: een jeep. Zijn

hobby "zeg maar verslaving"

werd geboren. Ton werd lid

van de vereniging KeepThem
Rolling waar hij (30 jaar!) zich

inzette voor allerlei activitei-

ten. Zo organiseerde hij de

strandritten van Umuiden
naar Scheveningen en zorgde

dat de hele karavaan via een

Een geweldige beleve-

: de intocht in 1985 waar

toren van Keep Them

T°n van der Rei\den

Rolling onderdeel was van een

gigantisch bevrijdingsfeest in

Zandvoort.

In de tabak

Na de Wilhelminaschool was
ziiii -e ioep=<euze timmerman.

Hij ging naar de L.T.5. maar
deze keuze pakte verkeerd uit.

Ton had in plaats met zijn han-

den te werken meer affiniteit

voor de handel. Na een aantal

baantjes bracht een badgast,

meneer Abels die bij de familie

huurde, uiteindelijk de oplos-

sing. Door dit aanbod veran-

derde de levensloop van Ton.

Als stagiaire ging hij werken

bij de groothandel in ruwe ta-

bak te Amsterdam en maakte

kennis met de sigarenbranche.

Ondertussen ontdekte Ton dat

je niet zonder diploma's kunt

en volgde in de avonduren een

MULO opleiding. Om een lang

verhaal kort te maken: Ton

werd via, via, de jongste verte-

genwoordiger van Nederland

in de sigarettenbranche. De

igen verkochten

de zaak in 1991.

Deze berovingen heb-

ben een negatieve in-

uk bij Ton veroorzaakt.

Maar Ton zou Ton niet zijn als

hij bij de pakken neer ging zit-

ten. Hij solliciteerde bij een

cateringbedrijf waar hij tot

zijn 60e jaar als assistent-

chef werkte totdat hij met
de kerst een bultje ontdekte.

Zijn lymfklieren waren door de

kanker aangetast en hij werd

onmiddellijk geopereerd. Vele

jaren ging het redelijk goed

maar zijn gezondheid nam af

en hij moest een zware beslis-

sing nemen. Na de rit in 2007

in Normandië verkocht hij zijn

Dodge en Jeep. Maar ondanks

alles heeftTon weereen nieu-

we invulling gevonden. Zijn

passie voor legervoertuigen

heeft hij ingeruild voor vlieg-

tuigen uit de WOU. Ton is nu

actief bij Stichting Crash die

straks van Lisserbroek naar het

Fort Aalsmeer in Rijsenhout

gaat verhuizen. Als de uit-

slagen van de scan goed zijn

dan is Ton over een poosje in

het luchtoorlog- en verzets-

museum '4o-'4S aanwezig.

Dorpsgenoot Ton is een bevlo-

gen man maar ook een door-

zetter. KeepThem Rolling!

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Enkele flinke regenbuien

De mediterraan aandoende voorzomer, zoals deze zich zel-

den openbaart begin mei, is vandaag voorbij en we nemen

geleidelijk afscheid van een volstrekt unieke periode. Het

beginvan mei was nog nooit zo zonnig met in het Holland-

se kustgebied van 1 tot en met 10 mei ruim 136 uren zon!

Een prachttijd natuurlijk storingshaarden vanuit het

voorde strandpaviljoenhou- zuiden en ook vanuit het

ders, die al meer strandda- noorden, waar koude lucht

gen mochten noteren dan van de Noordpool is komen
in menige (totale) zomer uit afzakken.

dejaren tachtig Qua tempe-
ratuur zitten we ook op een Deze donderdag is de bui-

hoge positie met een derde en kans grootte noemen en

plaats tot op heden. Op on- zijn de eerste pittige buien

geveer zes dagen op rij werd mogelijk. Zeer bruikbaar

het In Zandvoort meer dan voorde kurkdroge natuur.

25 C. In mei 2000 (de maand Op vrijdag en vooral zater-

van de vuurwerkramp dag vallen er ook nog enkele

Enschede) was het nog war- buien en levert het kwik

mer met zelfs ruim tien zo- met vaak bewolkte condi-

merse dagen op rij. Juni werd ties gevoelig in en halen

toen ook zeer goed, waarna wede 20 C° sinds lange tijd

de zomer prompt instortte niet meer. Puik strandweer

en het nauwelijks nog goed is het dan eens een keertje

kwam met het weer. niet. In totaal kan er circa

10-15 milhnete leger, v.il-

Niet in de laatste plaats valt len op de meeste plaatsen

de droogte op momenteel, in Kennemerland.

die in een deel van Nederland,

ook in april al, actueel is. Zo Vanaf het weekeinde krij-

een zeldzaam zonovergoten gen we een fase die waar-

en droog weerbeeld (voor schijnlijk een (kleine?)

begrippen) komt wat

frequenter voor in Zuid-

Portugal en in Zuid-Frankrijk.

Juist daar was het de afgelo-

pen week vaak honden'

met zondvloedachtigi

Het zeer solide lagedrukge-

bied, dat zich voornamelijk de

afgelopen anderhalve week

ten noorden van Nederland lerend,

positioneerde, wordt mo-

menteel aangevreten door Weerrr

Weer

Temperatuur

•ek gaat duren, met licht

behoorlijke temperaturen,

zodat we kunnen spreken

type. Waarschijnlijk wordt

deze maand totaal circa

twee graden te warm, de

verwachte tem peratu uront-

wikkel ing voorde komende

tien dagen alvast incalcu-

Min 13

Zon 35%

Neer laS 55%

11 11 11

30% 35% 45%

50% 60% 15%



Programma Week van Zee

van 24 mei tot en met 31 mei 2008

De hele week kunt u:

Tegen betaling van één schelp een kopje koffie drinken bij Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5,

Een speciaal Week van de Zee menu eten bij strandpaviljoen Take Five aan Zee,

Kijken naar hedendaagse beeldende kunst bij strandpaviljoens Havana aan Zee, Bruxelles en

Mango's Beachbar (als onderdeel van de culturele fietsroute),

Een Week van de Zee broodje eten of een bitterproever ij doen bij Café Koper, Kerkplein 6,

Springen op het springkussen en diverse strandactiviteiten doen op het strand tussen strand-

paviljoen 9 & 10 de DUKW (amfibievoertuig uit 1943) staat hier tentoongesteld,

Tegen gereduceerde prijs leren surfen bij Surfschool "Surf Zandvoort" bij strandpaviljoen

Rapa Nui,

Watersport schilderijen bekijken van Loes Hendrix in de surfshop Van den Berg Zandvoort in

de Passage.

Zaterdag 24 mei
10:00-16:00 Schild. 119 Club Maritie met tu-

in fietsroutes via het Nationaal

joen 9 Club Maritiem met di-

kt in het hele centrum van

lers en wisseltentoonstelling,

rathon bij strandpa

12: 00 Opening van Week van de Zee voorde Rotonde, Klaas Koper roept

om.Wie doet de eerste flessenpost? Onthulling van de DUKW?,
12:00-17:00 Demonstraties van de vrijwillige en professionele hulpdiensten

van Zandvoort, zoals de Zandvoortse Reddingsbrigade. KNRM,
ambulancedienst Rode Kruis, dierenambulance, brandweer en

13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,

gratis entree,

12.00-16.00 Zee. strand enJuttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-

sen post en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub.

19:30-21:30 Gered door vervoer uit het water, dia voorstelling over de DUKW
bij strandpaviljoen 9 Club Maritiem.

Zondag 25 mei

Nationale dag van het park met diverse wandel-

Park Zuid Kennemerland (ANWB),

10:00-16:00 Schildersmarathon bij strandpav

verse kunstenaars,

10:00-20:00 Zeebraderie. grote voorjaarsm,

Zandvoort,

13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlka

gratis entree,

12.00-16.00 Zee. strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-

sen post en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,

13:00 & 14:00 Folkloregroep De Wurf met kledingschouw en visafslag op het

Kerkplein,

12:00-14:00 Vlie;jeiL" e monsTiatie en workshop, maak je eigen vlieger bij strand-

paviljoen 15 Mango's Beachbar,

15:00-17:00 Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting van de activiteiten in het

Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool NewWave.

Dinsdag 27 mei
12.00-14.00 Openbare B bl otheek.de Duinrand: open eettafel met gedichten

vanMarcoTermes,

20:00-23:00 De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio van-

uit strandpaviljoen 8 Wander & Karin, met live optredens van

Zandvoortse bluesformatie Cotton Blues Band, met onder ander

Boudewijn toogman en Bert Davies, en Joyce Vasten houw.

Woensdag 28 mei
10:00- Openbare Bibliotheek de Duinrand. Schilderen met zand, met

eenvoudige middelen een zand mozaïek maken. Iedereen die daar

zin in heeft, kan zelf aan de slag met zand en verf,

13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,

gratis entree

n proefles bij strandpaviljoen

ers en wisseltentoonstelling,

13:30-16:00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling, fles-

senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,

14:00-16 co Kat o i?le ÜTiJdtspeek^g :
j
iet :'l.is::urt 'iocc, F emingsiiajit 55.

12:00-14:00 Vliegerdemonstratieen workshop, maak je eigen vlieger bij strand-

paviljoen 15 Mango's Beachbar,

19:00-20:00 Powerwalk, sportieve tocht vanaf strandpaviljoen 13 Skyline.

Donderdag 29 mei
10:00-15:00 Taoïstische Tai Chi demonstratie

9 Club Maritime,

13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlka

13:30- Stranduitje Pluspunt/WonenPlus, voor ouderen die door immo-

biliteit niet meer zelf op het strand kunnen komenen afhankelijk

zijn van een (strand) rol stoel, strandpaviljoen Beachclub 10,

20:00-23:00 De zee, onze toekomst. Uitzending van Dutch Coast Radio van uit

strandpaviljoen 8 Wander & Karin. Discussiepanel over zand, zee

en alles wat ermee te maken heeft met onder andere oud wet-

houder Demmers.

Vrijdag 30 mei
13:00-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling

09:00-12:00 Zanüfort 205 scholieren maken heuvels van zand op het strand,

welke blijft het langst staan? Op het strand voor strandpaviljoens

18 Thalassa, Paviljoen 19 en Paviljoen Jeroen 20,

18:30-18:00 Stranddans, dansuitvoering op het strand aan de branding bij

strandpaviljoen 2a Safari,

20:00- 24:00 Badseizoen openingsfeest met DJ Alex, strandpaviljoen 2a Safari,

21:00-23:00 Zing mee met Week van de Zee in Café Koper, Kerkplein 6,

22:30 Vuurwerk strandpaviljoen 2a Safari.

Zaterdag 31 mei

1-15:00 Taoïstische Tal Chl demonstratie en proefles bij strandpaviljoen

9 Club Maritime,

-16:30 Muzikale Zeerovers, muzikale omlijsting de van activiteiten in het

Juttersmu-ZEE-um door leerlingen van muziekschool NewWave,
-16.00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanentetentoonstel I

ng,fles-

senpost en presentatie van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub,

-17:00 Zandvoorts Museum met stijlkamers en wisseltentoonstelling,

5-14; c

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen:

www.weekvandezee.nl

Vliegerdemonstratie en viforkshop, maak je eigen vlieger b

Strandpaviljoen 15 Mango' Beachbar.

Circuitjubileumdag.Nieta leen op het circuit maar ook met hi

torische racewagens en m ziek in het centrum van Zandvoort

ó'l

9<DOO®0G
Maarten van der Grinten bij Trio Johan Clement

Komende zondag, 18 rm

2007 - 2008 van Jazz i

trio, Johan Clement (pia

:, is het laatste concert van de serie

Zandvoort in De Krocht. Het vaste

10), Eric Timmermans (contrabas) en

Frits Landesbergen (percussie) ontvangen de bekende gitarist

Maarten van der Grinten. Van der Grinten is al vele jaren een

bekende en veel gevraagde gitarist.

Op negenjarige

tijd begon hijted

hij deM,
AWd'd

Ondertussen heeft Van der er enkele ten

Grinten met vele grootheden Rooyen, Wim Overgauw, John

uit dejazzwereld gespeeld. Om Engels maar ook met Clark

en Toots Thielemans

deze instrumentalis-

usiceert hij ook regel-

met Greetje Kauffeld,

Fygi. Mathilde Santing,

n. Natuurlijk is hij ook

te horen op vele Cd's.

Eenspeciale is wel zijn

Cd'Digd'Diz met Jan

en Jan Voogd aan de

bas. Maarten van der

Grinten is een inter-

nationale gitarist die

voor veel ensembles

en projecten wordt

gevraagd. Denkt u aan

podia als het North

Sea Jazz Festival, The

BlueNoteinTokyo.The

SunYatSenMemorial

Hall in Taipei, Olym pia

in Sao Paulo en in het

Concertgebouw in

Am sterdam. En tot slot

geeft hij ook nog les

aan het Amsterdams

Conservatorium

rt begint om 15.00

n de toegangsprijs be-

Recital door The Atlantic Trio

Komende zondag is het weer tijd voor een concert in de reeks

Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Voor

u treedt op The Atlantic Trio met Vergard Nilson (viool), Bas

Verheijden (piano) en Ansfried Plat (cello). Uitgevoerd worden

werken van Mozart, Mendelssohn Bartholdy en Brahms.

Fest

ar vanwege het grote suc-

zelfs een jaarlijks Atlantic

opgericht m Gjovik;

In november 2006 nam The

Atlantic Trio zeer succesvol

deel aan een masterclass van

het befaamde Altenberg Trio

Wien. Afgelopen seizoen orga-

niseerde het trio samen met

"et Paiony KvvjHtet een zes-

delige concertserie "Rondom

Brahms" in de Amstelkerk te

A "•stei da "••!. I' de Neder a-d;e

pers werd The Atlantic Trio

ook al bejubeld: "Geweldige

musici", "Een grote muzikale

belevenis". "Grote virtuositeit'.

"Ongekend mooieArensky".

Het concert is zoals gebrui-

kelijk gratis toegankelijk en

begint om 15.00 uur. De kerk

gaatom 14.30 uuropenen na

afloop is er een openschaal-

collecte voor het restaura-

tiefonds van het beroemde
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Spreuk van de week:

jü=
Het is niet de taak van Je wen* ma een ander te zoeker.

maar 01a zichzelf te vinden.

MarcoTerme?

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Tf,

MarcoTermes

geen Dichterbij Zee meer

Het contract met de eerste Zandvoortse dorpsdichter, 'Dich-

ter bij Zee' Marco Termes, is door de organisatie niet ver-

lengd. Termes kreeg in april te horen dat hij niet meer hoeft

op te treden als zodanig. Dichter bij Zee is een functie die

door de gemeente Zandvoort in nauwe samenwerking met

woningbouwvereniging EMM en de stichting Kunstcircus is

opgezet.

Wethouder Gert Toonen

heeft Termes in een

persoonlijk gesprek

van de beslissing op
de hoogte gebracht

en hem verzocht (nog)

niet met het nieuws
naar buiten te komen.

Echter de dorpstam-

tam functioneerde ook

11 het -1 spreidde

Het contract met de

Dichter bij Zee loopt

van februari tot fe-

D:c v:er

ening dat het tijd

1 nieuwe Dichter,

s, bij Zee. Erw

nagedacht en de;

ner tijd openbaar gemaakt
worden. Toonen wenst perse

zijn eigen informatieroute en

tijdschema aan te houden.

Termes: "In een persooil |k

gesprek werd mij medege-
deeld dat de gemeente te

z jrerti|d een nieuwe Dichte'

bij Zee wil, een legitieme

reden. Echter wat te zijner

tijd betekend weet ik niet.

Toonen heeft mij vriendelijk

mijn 'aftreden' niet zelfstan-

dig aan deZandvoorters ken-

baarte maken. Waarom weet

ik echt niet. Als mijn contract

per februari afloopt snap ik

ook niet dat dit pas in april

der kunnen doen, wel zo net-

jes." Het zou inderdaad wat

3 jaar lang heeft Stichting

Kunstcircus boekhoudkundig

"Wettelijk (in verband rnet

'vaste en tijdelijke' aanstel-

lingen) moest ik dus als het

den naar de gemeente. Dat

proces verliep blijkbaar niet

zo soepel "We willen een

ander" is in ieder geval als

een legitieme en afdoende

reden aangevoerd. Jammer,

maar'That's all folksl", aldus

de teleurgestelde dichter die

"nog wel even door had wil-

Bij het ter perse gaan van dez

editie van de Zandvoorts

Courant kon de gemeent
Zandvoort nog geen offic

eel antwoord op onzevrage



Voor alle ZandvooTtPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele MAAND MEI:

ASPERGESCHOTEL MET
BEENHAM, KRIELTJE5, EIEREN

EN HOLLANDAI5E SAUS 100 CR € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Ü,TROMP€ 25 KORTING

Allean voar Zandiroorl Pas- houdt! rs. 1

Roombrie van het huis

Grote KrocM 21 -023-57125GO
zE.ndvDOii@zanvaart nl

^toerkoop. nl ss

**DE BODE"
Nieuw binnengekomen:

Zeer grote collectie

maritieme artikelen!

'Ster-

ZandvoortPas 5°/o korling *

Dobey Zandvonrl • Grole Kiochl 28
2042 LX Zandvoor! 023-5719345

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

toon van de pas geen
ten bij APK Keuring

www.autobedrijfzandvoort.nl

Koene Geamng Service KCS _)
10% korting op schoonmaakartikelen

Voor al uw schoonmaakwerk!

|
www.koenecleaning.nl * 06-14 32 44 44

1

— — — — — — — — — — — — — —
-i

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

'oorletter(s)

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Achternaam +

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5.00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Uw op

, geldigt/n

aam pst.

Betaling PER BANK

ZandvoortPas

yvelkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met deaangehechtetegoedbon voor een

r 61.57.Sg.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

C'est fc

marché,
n'est ce
pas?*

Opvertoon van uw ZandvoortPas:

: Franse Twirl
(meergranenzonnepit)

Vers uit onze boulangerie achter

de winkel

van 1,65 voor slechts

11 m-;t rtüfni-siii.] 2'
r

en ijlleen iiio
,,

:c ,

.
,c;iqing leZandmort.

Raadhuisplein 2, Tdefbon: 023 -57 U 865

ir meer adressen en openingstijden : ie .'..':w .
,,

.
,

l|

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga

ScKsfus

a^Tr-^NE
De hele maand me

Q 2e stukbadkledinc

Q halve prijs.

•B

zom ei bloem etjes

praliné gevuld

250 gram
van € 5,50

voor €4,50

GRAP CAFÉ 25
Kom gezellig bij ons lunchen

2 personen voor de prijs van 1

voor ZandvoortPashoaders

Band Café 25: Kerkstraat 25 - TeL 5713510

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

van dezelfde persoon
voorde

Halve prijs!

SU

Met ZandvoortPas 10% kortin

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

I \ beath & hcalih «nier

10% Korting op
een massage

10% KORTING
- OP HET

GEHELE ASSORTIMENT

A t°p 3!
^P^L 3x 100 gram vleeswaren

^H^L Tongenworst

+

AK Schauderham +

£^^\ Cer,ela» 1

VREEBURG&Zn € 3 -zb -Ag
Hal1Estraat54-T 0235712451 .•^

Voor ZandvoortPashouders

Een fles huiswijn voor € 13,-(ï.p.v.ei5,-).

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Medina Woninginrichters
Elk 2 vouu/gor dijn voor de helft van de prijs

(Vouw)gordijnen T Tapijt

Vitrages Vinyl
Luy.af.es '' Lami::?.at

Zonwering Parket

icbting.nl

Chaozzz: betaalbare exclusieve

mode van maat 34 tot en met 56
NathalieNeefsencompagnonPetraHoejenbosopenden

vorigjaar november kledingwinkel Chaozzz in de

Schoolstraat. Naast kleding en lingen

verkoopt Chaozzz ook badkleding,

slippers, tassen, hoeden en sieraden.

"De meeste artikelen kopen we
per één stuk in. Dat geldt vooral

voor de tassen, hierdoor heb-

ben we exclusieve artikelen in

de winkel staan. Exclusief, maar
wel voor een betaalbare prijs",

vertelt Nathalie. De trend voor

de aankomende zomer zijn felle

kleuren en prints. In de winkel

staan grote zomertassen in alle

denkbare vrolijke kleuren te lon-

ken. De kleding hangt inde rekken

of ligt uitgestald in de schappen.

Mooie chique hoeden hangen

aan de muur. Kortom, elk hoekje

van de winkel is benut of zoals ze

ze Sfzeggen:"Een georganiseerde

overzichtelijke chaos. "Stel je komt

vooreen spijkerbroek naar binnen,

dan gaan de meeste klanten weg
met ook nog lingerie, een tas of

lachend.

Nathalie en Petra zijn allebel al-

tijd al gek op kleding geweest.

De liefde voor kleding begon al-

lemaal op de Ten Cate markt in

Amsterdam. Nathalie: "Ik vind

het heel leuk om klanten te hel-

pen bij het kiezen van de juiste

kleding. Het persoonlijke contact

maakt het werk afwisselend en

uitdagend om te doen." Voor

de ZandvoortPashouders heeft

aanbieding Op vertoon van uw
ZandvoortPas krijgt u het tweede

artikel voor de halve prijs!

Chaozzz is gevestigd in de

Schoolstraat 3.

Telefoon: 023-575422".

Aan de website www.chao
wordt op dit moment gev

De winkel is zes dagen per

geopend. Op woensdag
ben de dames een vrije

Openingstijden: maandag
uur- 18.00 uur. Dinsdag, do

dag en zaterdag 10.00 uur-

en zondag van 12.00 uur tot

uur. Het is ook mogelijk or

ding te bestellen.
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Aangewaaid Gij... Mango's J$cack6ai(
htergrond klinken de ritmische geluiden v ï het

Zuid-Amerikaanse leven. Mensen genieten van de warme

zonnestralen met het uitzicht op een vol strand. Voor eventjes

bevinden wij ons in het Spaanstalige continent dat in werke-

lijkheid hier zo ver vandaan ligt...

te bieden heeft en zo gauw ah

de zon er is pakken ze een ter-

rasje mee of liggen ze lekke

op het strand. "Mango'

strandtent waar altijd i

jaar. Onder het genot van eer

Mexicaans biertje paraderen er

luieren zij tussen de prachtige

stijlelementen die eigenaar Bas

heeft gekozen. De hele opzet is

gericht op de Zuid-A me' kaan se

sfeer. Zo is bij Mango's bijvoor-

beeld een klein kledingwinkel-

tje met allerlei strandartikelen

-i de d.^ 5.Daai

tedoi ordt v

n en de 25-jarige Wouter

Maas kennen elkaar al sinds ze

nog maar net uit de luiers wa-

ren. Ook na de basisschool zijn

ze elkaar nooit uit het oog ver-

loren. Momenteel genieten zij

dat Zandvoort

ganiseerd. Zo zijn er behoorlijk

wat feestjes in de zomer, bij-

voorbeeld Zandvoort Alive",ver-

telt Wouter. "Wij zoeken geen

rust op, maar houden juist van

de gezellige drukte die een tent

als deze met zich meebrengt.

De sfeer en de uitstraling

spreekt ons erg aan, daarnaast

zijn er veel bekenden, vooral uit

Zandvoort" beschrijft Thomas.

Pracht en praal uit

Zuid-Amerika

Strandpaviljoen Mango's is zeer

populair onder de wat jonge-

ren in de leeftijd van 20-40

ook een echte cocktailbar aan-

wezig, waardoor professionals

de heerlijkste cocktails worden

bereid. Dat moesten we na-

tuurlijk ook even proberen. Een

prachtig opgemaakte 'Mojito'

stond voor de neus van de he-

ren. "Super lekker, zeker een 8",

aldus Wouter en Thomas. Ook

de gei echten op de menukaart

hebben een Spaanse bena-

ming. Verschillende soorten

tapas, Spaanse wijnen en tro-

pische hoofdgerechten maken

het geheel compleet. Volgens

Niels Priester, al 4jaar werkend

bij Mango's, is 'Platocombinado

con gambasychuleta'een ech-

te aanrader, de fijne combinatie

van entrecote en gamba's lei-

den tot het ultieme culinaire

Feestje mee?
Mango's Beachbar is altijd

opzoek naar nieuwe uitda-

gingen en activiteiten. Zo

organiseren zij verschillende

feesten in samenwerking

met naastgelegen strandpa-

viljoens Bruxelles en Skyline.

Binnenkort (zaterdag 17 mei

a.s.)zalhetevenement'Uïtje

DAC'hler plaats gaan vinden,

dat geheel gericht is op het

goede doel: Dance Against

Cancer. Maar ook Mango's

zelf zorgt tijdens mooie da-

gen voor genoeg entertain-

ment. Op dit moment zijn zij

begonnen met 'Live cooking

on the beach', waarbij een

grote pan paella op het ter-

ras wordt klaargemaakt en

Je met live muziek op de ach-

tergrond kunt genieten van

dit heerlijke gerecht. Genoeg

vermaak deze zomer, dat be-

looft veel goeds!

Een Engels oordeel over
het circuit van Zandvoort

In de aanloop naar de opening het nieuwe Zand-

voortse circuit had de KNAC een twintigtal Britse

coureurs uitgenodigd voor de eerste race. Niet zo

verwonderlijk want Engeland is in feite de baker-

mat van de autorensport. Dat het bestuur van de

British Racing Drivers Club deze geste bijzonder op

prijs stelde, blijkt uit het artikel dat in het Zand-

voorts Nieuwsblad van 24 juni 1948. Hieruit blijkt

tevens dat de Nederlandse vroede vaderen vlak na

de oorlog zo slecht nog niet waren.

In "The Motor" van 16 Juni 1948 kom het volgen-

de artikel over het circuit van Zandvoort voor.

Wij ontvingen een prachtig aanbod van de K.N.A.C.

(Kon. Ned. Automobiel Club) De Hollanders hebben

van het puin. dat is overgebleven nadat de Duitsers de

Zandvoortse hotels opbliezen een racebaan gebouwd. Bij

gelegenheid van de opening van deze baan, hebben zij voor

de eerste we dstrijd 20 leden van de „British Racing Drivers

Club" naar Holland genodigd. Niet alleen tevreden met

het tot stand brengen van een circuit, betaalt de K.N.A.C.

ook nog de kosten van de wagens met de bestuurders, en

die, welke het medenemen van twee extra personen per

auto, belast met bedienen van de „pits" met zich mede-

l'f «naen Van een land dat door de Duitsers is verwoest en

ontwricht, is zulk een gebaar met alleen een schitterend

voorbeeld van internationale sportiviteit, maar ook een

prachtig bewijs van datgene, wat tot stand kan worden

gebracht als de geest en de leiding van een volk £<:*<! ju

Indien wij dezelfde medewerking en inspiratie van hoger-

hand hadden ontvangen zouden wij in Engeland ook een

race-baan hebben kunnen bouwen. lammer genoeg zorgen

de verlammende regering seontrol e, de papieren, de priori-

teit en de rantsoenering waaronder wij hebbeu te lijden

er voor dat niets van die aard in Engeland zal worden

toegestaan, hoe ook de oiiisNiiniiïiKiieii mogen zijn en

hoe groot de behoefte daaraan is. Laat ons daarom het

Nederlandse volk hulde brengen voor een gebaai

Eugeland reeds met grote enthousiasme en instemming

ontvangen. Het circuit is betrekkelijk klein, uinni- ui

vergelijking met liet hart van het volk dat achter de race

staat! laren lang hebbende Hollanders, hoewel him land

niet in belangrijke mate auto's produceert, hun interesse

en enthousiasme getoond voer alles wat met de auto te

maken heeft. Deze geheel Britse au! 0-1 i.i. letteil; ik c,i

figuurlijk gebouwd op de ruïnes van hun land, zal men

zich nog herinneren, lang nadat de internationale twisten

en oorlogvoering -in-zakforma at van tegenwoordig uit

onze gedachten zijn verdwenen.

Plaatsingv;

zich het ree

'en betekent niet dat de 1

iden brieven in te korten

factie het met de inhoud e

?n plaatsing van brieven te

'

; De redactie behoudt

Geachte gemeente.

Met deze brief «il ik reageren op de briefvan 9

meijl. Eersteven iets over mijzelf. Ik woon zelf

in de Keesomstraat en licli 2 kleine hondjes.

I : Ce/d! in het eerste gedeelte van de duinen

achter de Keesomstraat tot het fietspad ook

een losloopverbod? Uit defolder kan ik dit niet

uithalen. Geldt hier ook een opruim plicht? Dit

daar ik mij al jaren erger dat ik met ra,711 hond-

jes niet de duinen neer m kan. want dit is ge-

woon veel te nskantomdat (vooral zomers) heel

Zandvoort hun honden hier komt uit laten.

2: U stelt dat poepen in degoot wel mag. Als

elke hond inde Keesomstraat in degoot poept

en lx in de maand de veegwagen langs komt

hoe denkt u dan dat het er hier gaat uitzien.

Overal in Zandvoort komt vaak de veegwagen

behalve in Zandvoort Noord.

3: Waarom wordt er specifiek in de

Keesomstraatgecontroleerd? Volgens mijdoet

dit probleem zich in heel Zandvoort voor. Aan

de boulevard verga je zomers van de stank

en dit wordt vooral veroorzaakt door de vele

toeristen (die hier geen belasting betalen).

4: Er staat in uw brief dat de hondenbe.71tte.1s

hun viervoeters niet mogen laten poepen in de

openbare ruimte. Moet ik het dan maar bij

mij op de vloerbedekking laten doen. Volgens

mij mogen mijn hondjes overal poepen als ik

het maar opruim. Of niet?

V

5: Als iedereen zich aan de regels houdt krij-

gen wij dan verlaging van de hondenbelas-

ting? Ik betaal evenveel als iemand met 2

grote honden. Eigenlijk is dit met helemaal

eerlijk. Van al het geld van de hondenbelasting

kan heel wat meer gedaan worden dan deze

n.aativ.gelen te bedenken.

6: Ik vindt het helemaal belachelijk dat u bu-

ien tegen elkaar gaat opzetten. U weet zelf

net zo goed dat er een hetze gaat ontstaan

tegen hondenbe.71tte.rs Zoals ik al eerder 7 ei

betalen wij een heleboel hondenbelasting.

Dan kan de gemeente zelf toch wel zorgen

dat de •egels nageleefd worden?

De hond is gewoon een melkkoe. Als ik mijn

hondjes uitlaat en ik heb een zakje vol dan

moet ik soms wel 10 minuten lopen met zo

een zakje want prullenbakken zijn er bepaald

niet veel. Kunnen er niet meer prullenbakken

en zakjesautomaten geplaatst worden voor

dit geld.

Ik hoop dat u mij serieus neemt en dat ik

antwoord krijg op mijn vragen, want ik

heb persoonlijk het idee dat wij hier in de

Keesomstraat niet serieus genomen worden. Is

het niet door de EMM dan is het niet door de

gemeente. Ik zie uw antwoord tegemoet.

Met ciendelijke groet.

j.W. Drommel-Schijff

f
Beste redactie.

leuk hoor. en een goed besluit, ledere Ceen sanctie of bekeuring wordt er uitgedeeld.

Zandvoorter die een hond heeft weet nu weer Ditconstateer ik al velejaren. Als je als gemeente

waar zij of hij aan toe is. Ikzelfals hondenbe- een budget uitrekt en de bewoners weerdefeiten

zitter sta pal achter deze maatregelen. Alleen op een rijtje aanbied, vind ik. dat je je daar als

blijft het tot nu toe bij mededelingen De ai- gemeente ook hard voor moet maken, jammer.

gelopen dagen heb ik op het strand gelegen. Met deze opstéling zijn ergenoeg mensen die de

wel in het bezit van. maar zonder hond. Tot regels aan hun laars (blijven) lappen.

mijn verbazing en ergernis waren er wel veel

andere honden tussen 09.00 uuren 19.00 Ar.'! . fiendelijke groet

uur van de partij. Fam. Weeling

Beste redactie. van denken om het op een eilandje heel ver in

zee te plaatsen. Mensen waar zijn we mee bezig.

In uw krant lees ik in de rubriek 'Met oog en Zandvoort is een badplaats. Het staat toch erg

oor de badplaatsdoor' dat de draaimolen leuk zo midden in het dorp? Het valt me mee

ejj het treintje in de weg staan en dat het dat er nog geen kritiek is over het treintje dat

geen gezicht is zo midden in het hart van dooi' list dorp rijdt.

het centrum. Ik stel voor om het maar zo ver

mogelijk van Zandvoort te plaatsen, zodat Paula Janssen.

niemand er last van heeft. Wat zou men er Zandvoort

DORSMAN
ASSURASmËN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204 1 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info'ü pi uspuntzandvoort.nl

BOEKENKAST PLUSPUNT:
ie locatie in Noord heeft een boekenkast waar

voor een ieder vrij is om boeken mee te nemen
3 ruilen. Er staan allerlei boeken in deze kast: over

komt regelmatig bij ons langs om de boekenkast te

Heeft u wellicht boeken die u kwijt wilt?Wij kunnen

:e goed gebruiken!

U kunt de boeken afgeven bij de receptie.Als u niet

Ie gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt

ns ook bellen (023-5740330) en uw naam en tele-

;r achterlaten.Wij nemen dan contact met

e boeken dan bij u thuis op te halen.

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces, samen met een

creatieve kijk is doorslaggevend bij het maken van

:n kwalitatief goed foto. Deze cursus voorziet in

:t verschaffen van kennis in het fotografisch proces,

;t maken van composities en het corrigeren van

belichting waar nodig.Tijdens deze cursus leert u de

basisprincipes van uw camera en leert u de standaard

stellingen wijzigen. De cursus duurt vier lessen en

kost 60 euro. Start I 9 mei van I 9.30 tot 22.00 uur.

WORKSHOP MOZAÏEK
U leert prachtig mozaïek te maken, in uitgesproken

uren of juist meer ingetogen. Geheel naar eigen

aak. Bijv. een spiegel, huisnummer of een eigen

ontwerp. Deze workshop wordt gegeven op zaterdag

17 mei aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten

bedragen 75 euro inclusief materiaal.

HETWIJKSTEUNPUNT,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor

iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor

een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden

bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of

t schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamen-

televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of

gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:

Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het

wijksteunpunt. Andere dagen in het Huis in de Duinen.

Loket Zandvoort:
edere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uur.

< Wijkagent Zandvoort-Noord:
Dinsdag 15.00-16.30

jur (oneven weken)
< WijkmeestersEMM:
Dinsdag 15.00-1 6.00 uur
1 Zorgloket stichting ZorgCc
•1aandagoentend 10.00-12.00 uur.

' Helpdesk compunic/pluspu

edere dinsdag tussen 14.00 en 16

vragen en problemen.

V

weken) en I 900-20.30

1 7f>3
RADIO + TV PT*T^I
Zondag Donderdag
08:00 Countrytrart (h)

Zandvoort (h)

1200 Mjziekboulevard
14:00 Zondagin 1B00 DeAvond

23:00 Eb&Vloed

23:00 Eb&Vloed Vrijdag
08:00 ZFMJazz(h)

Maandag

Zaterdag (h) i2:oo Muziekboulevard

17:00 Jeweekendln

2000 Golden ZFM 19:00 Vrijdagavond Café

2300 Eb&Vloed
21.00 SealT

Zaterdag
Dinsdag 08:00 ToebakLeeft>

Zandvoort
11=00 DeWatertoren 12:00 Muziekboulevard

1800 DeAvond 1400 Za'ndvoortop

11 '

20:00 ZFMJazz(h)

23:00 Eb&Vloed 19:00 Royon-alr

Woensdag
o3:oo Vrijdagavond Café (h)

20:00 Klassiek (h)

zicht (h)

v*~ Eb&vloed 106.9 (ether) & 104.5 (ka belW

RTV N-H
RAMI0+TV NOORD-HOLLAND

f!lm Filmclub Simon van Collum

Filmclub Simon van Collem.de naam is een eerbe-

toon aan de oud-Zandvoorter die zich zeer verdien-

stelijk heeft gemaakt voor het item film, toont ko-

mende woensdag de Suzanne Bier-film 'Things

lost in the fire'.

Na een afschuwelijke noot.Jerry is een drama-

tragedie proberen twee tische heroïnegebru <e-\

mensen hun leven op- alles heeft hij door zijn

Wanneer Audrey Burke Als Audrey ontdekt dat

(Halle Berry) haar echt- Jerry di

genoot in een daad van

willekeurig geweld ver-

liest, smeedt zij een on-

: h
i

j n lijke verhou

die haar kan helpen,

ndt Jerry de kracht

71 zijn eigen proble-

lenteoverwinnen.Met

et JerrySunborne Halle Berry, Benicio Del

nicio Del Toro), de Toro en David Duchovny

:te jeugdvriend van Een aanrader!

leden echtge- Toegang: 16+

Filmprogramma
15 mei t/m 21 mei

O.
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landschap. Hij heeft al vele

malen op het dak van een

taxi gestaan en in krakende

oude bussen. Gelukkig had-

den alle chauffeurs een knip-

perend neonbeeldje van een

beschermgod op het desh bord

staan, dus hij is altijd ve:!i^

aangekomen. Daarnaast heb

ik in verschillende tuktuks ge-

zeten. Op de foto zie je mij and

my tuktuk guy!

Mijngastfamili-

fantastisch. D

duidelijkdebro

ondanks dat z

andei l-.ki

had. Ze kookte iedei

1 ik heb

De afstanden in India zijn erg

groot en ik heb me inm ode ;

al helemaal aangepast een het

Indiase tempo. Drie uur op een

schud worden is heel normaal

gsvvoiden. Evenals twee uur

in de brandende zon langs

de weg op een bus wachten,

tot 8 uur in de brandende zon

en dan ergens in een slechte

buurt eruit gegooid worden.

Ik ben ook al honderd procent

aangepast aan de Indiase

cultuur. De sari is al gekocht

e -teï -TG be'

: k hecIk moet eerlij

mijn hart verloren aan India,

wat een prachtig land! ledere

ochtend als ikwakkerword.zie

ik enorm hoge bergen bedekt

met een dikke laag sneeuw.

De temperatuur in Palampur

is beter dan in Jaipur en Agra

(38Ci.p.v.43<I°).Je zult dus wel

begrijpen dat ik veel pani (wa-

ter) en chai (thee) drink.

Ik geef les op de SBB school, vlak

in de buurt. Mijn negen kinde-

ren zijn in de leeftijd van 3 toto

jaar (grade len II). Ik geef buiten

es 00 de stoep van het leslokaal.

Ze luisteren nog niet echt goed,

'"-ï aar dat zal ik de komende we-

ken wel even veranderen.

nkort * frtrek

Dha; D.ni

Lama te zien. Ook staat er noj

een kookles, yogales en eei

Himalayatrekking op het pro

gram ma. Met andere woorder

ik krijg niet de kans om me ti

vervelen!

Heb je ff...

... voor Romée Blokdijk, 16 jaar

Waar kennen

we jon van?
"

k-.-.-5rk sinds een paarweekjes

bij strandtent Skyline. Ik vind

ra leuk, ei" hangt

;nsen. Vorige week

"?1- daar

;rken op

ji
'' aöltl si

5 liet hard v

ik geld

;-Lü -"vakanti?

Wat doeje naast je werk op het strand?

"i! as i'nj- K./--.V'. i' i-'.iiï hit isa'. :.-:': sa- ;sn -?:
i

...-.'. u' :

e.-.ie

n lasrlem. I. lub vegende f.?-c\' examens! Ik :.* sj-'.-sasj naar

het CIOS, maar ik t/cct nog met of k i-e' foe^e aten. Naast

s 0I1 ooi spor; il: v??l. rjrdo mij 11 :.'.-. sa fde doe K aan golfsurfen,

k roe aan kickboksen en hardlopen."

Wat is je grootste passie?

"'Verren aio spe tl e rares en -Jaar-naait- kunr^n reizen, da:.', ze

I' eo -1. .'.Ii.ii! , id:-. zou -.]ra.H.-; |:-..:-..ei-s-ïor1.begeleidster -.
1

1

-

e- .verwen, vco' oxt.ro— e buiveropci-en zoals mo..ntai-:^il:e-;

o!"
-

<limr'-en. Ik --.il vei' var' d:- .-. ':-elr- <<aan zien. vooral A..stral e.

I Know Where It's @
Zaterdag 17 mei:

Het benefietevenement Uitje DAC (dance

against cancer) vindt plaats bij strandtenten

Skyline, Bruxelles en Mango's. De volledige

opbrengst van het feest zal ten goede komen

aanVivel.een nieuw label van het Nederlands

kankerinstituut. Vanaf 16.00 uur barst het

feest los met een zeer diverse line-up met

o.a. Jeroen van den Boom en Van Velzen. Het

feest is voor iedereen toegankelijk en entree

is gratis. Meer info: www.uitjedac.nl

Zondag 18 mei:

Het grote succesfeestSneakerz is neergestre-

ken bij BLMg. Het belooft weer een heerlijke

zondagavond te worden met de line-up met

onder andere Ciegoi Salto en Mare Benjamin.

Vanaf 16.00 uur ben je welkom om een dans-

je te doen op de zomerse beats. Tickets a €io

zijn zowel in de voorverkoop als ter plaatse

te koop.

Zondag 18 mei:

Op zondag 18 mei opent Beachclub Vroeger

in Bloemendaal officieel haar deuren met de

kick-off van een nieuw feest: Beachfreaks.

Beachfreaks is een groot feest met grote

namen en vooral grootse muziek! Sander

Kleinenberg, Roogjohnnyde Mol en Dennis

Ruyer zulien om 16.00 uur het startschot

I geven voor een heel seizoen Beachfreaks.

Kaarten zijn in presale en aan de deur te

Column

Smeer je suf!

Maandenlang heb Ik toe

moeten kijken hoe mijn
;

te liefde eenzaam stond te

zijn in het badkamerkastje.

Echt, hij stond er zielig bij,

leek niette kunnen wach

om de shampoo en scheer-

zeep te verlaten. Om vervol-

gens de wijde wereld il

trekken en zich te versp

den onder de mens. Ook ik

kon niet wachten tot het

moment suprème eindelijk

daar was. Want bevrijding

van de fles zonnebrand be-

tekent- smeren!!

sdee :rste echte daj

Ikje

Hetw
vol zo

de lucht, toen ik besloot de

grote blauwe vriendelijke

fles op sleeptouw te neme
naar het strand. Wat da;

toen gebeurde is geschii

denis: er werd gesmeerd als

eendolie! Schouder

knieholtes, neus, geen plek

op het lichaam blijft bij mij

onopgemerkt. Wat dacht je

van voeten: héél belangrijk

en vaak vergeten, bij mij be-

slist nummer 1. Om de twee

uur een nieuwe dikke I;

zonnemelk erop, och, het

kan r 11 maai nietv

Ja, ze zeggen dat ik gek ben,

maar ik ben dol op s

Smeren is namelijke

deloze bezigheid! Je kunt

smeerd worden of zelfs al-

leen maar dromen over het

meest goddelijke lichaam

dat je stiekem wel eens lek-

kerzou willen insmeren. Als

je daar de mogelijkheid toe

had, zou je het wel weten.

Een mooi wit hart op zijn

rug en dan net zolang uit-

smeren tot er gee

ter wit meer op zijn gehele

lichaam te vinden is, oh wat

heerlijk! Factor 5, factor

factor 50, waterresistent,

simpel zonder; met i

nebrand kun je het z

vilt. Dat

n hype.

Mijn motto voor deze zi

pOA/X^^
J
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Voor al uw print- en drukwerk

Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a, cfe volgende kwaliteitsproducten;

Hiyers/fukkri

• Vlaggen

• Spandoeken

• Ontwerp/DIP
• Beaehtlags

• Posters

• Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Door eigen productie In Zwanenourg zijn

snelle levertijden en scherpe prijzen mogelijk.

Heeft u interesse? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u

informeren over ome diverse producten.

Printing Pecple Group- Kleine Krocht l

1041 JN * londvoort Tel. 01I-BBB71SS
iBridYOortïiiprftitlrgpwpk-ril

www.printingpeople.nl

Café Oomstee

Zaterdag 17 mei

Flamenco - avond
met

Mario
Garcia Blanco

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

JK,wekery

Groot assortiment

zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van StolbergwGg 1 TgI.57 170 93

Wij bestaan alweer 2 jaar

en dit willen we aanstaande

zaterdag 17 mei vieren met iedereen.

Voor iedereen staat er een verrassing

klaar bij binnenkomst.

Ook zullen wij van zondag 1 8 mei

tot en met zaterdag 24 mei iedere

dag een andere aanbieding hebben!

Hopelijk tot zaterdag,

Groetjes Loek & Bas

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

ÖZANDVOORTSE
Courant

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl I

50 plus pagina *,<,„

j)
mijn lust en mijn leven

Ria Winters: coördinator welzijn

van Stichting Zorgcontact

Met hart en ziel zet ze zich in om het haar bewoners naar de

zin te maken. Officieel is Ria Winters voor 20 uur per week

coördinator welzijn voor de Stichting Zorgcontact en 12 uur

activiteitenbegeleidster vi

kennis met een echt mensen-

deren leuker, interessanter er

heeft. Of is het een roeping?

Ze is hartelijk en zorgzaam

en legt en onderhoudt ge-

makkelijk contacten. "Ik

probeer met zoveel mogelijk

andere organisaties te net-

werken. Als je samenwerkt

en elkaar ondersteunt, kun

je het welzijn van ouderen

optimaliseren", vertelt Ria.

Ze heeft onder andere con-

tact met Pluspunten de vrij-

Huize A.C. Bodaan. We maken

nen i die het leven van vele on-

gezelliger te maken als beroep

:entra larlem

Daar zit ze in het platform

maatschappelijke oriënta-

tie, die leerlingen vanVMBO,
Havo en Vwo in de gelegen-

heid stelt snuffelstages te

doen in het kader van vrij-

willigerswerk. Leerlingen ko-

men vaak binnen met hele

negatieve ideeën

hier in huis op alle afdelingen

meelopen om te zien wat er

allemaal gebeurt. Een meisje

wilde graag een dagje in de

is ook dat twee 15/1 6-jarig

jongens binnenkwaï

missie opgericht. De bedoe-

ling is dat er regelmatig ex-

posities gehouden worden.

Herman Duiven heeft met
zijn prachtige schilderijen

pas geleden het spits afge-

beten. Ze verzorgt de public

relations voor nieuwe acti-

viteiten, zoals 'meer bewe-

daarvoor zijn gastvrouwen

opgeleid door een fysio-

therapeut. Ook als ouderen

dementeren, is bewezen
dat bewegen een positieve

invloed op het proces heeft.

Ze organiseert workshops

zijdeschilderen en bloem-

schikken. Ook voor niet

bewoners! Komt u ook op

zondag 18 mei van 14.30 uur

tot 17.30 uur in Huize AG.

Bodaan meegenieten van

het kamerkoor Cantatori

Jan-Peter Verstse-e'

De buitenwereld

naar binnen
Ria beschikt over 24 vrijw

r het 11

1. Ze heeft

oude

die een beetje zitten weg
te kwijnen. Na zo een oriën-

tatie vertrekken ze met eer

'big smile' en totaal andere

indrukken over het leven ir

de centra en over de bewo-

gen gezicht als een oorwurn

Dmdat het most' en het hie

ïu zo leuk vinden dat ze vai

1e zomer vakantiewerk komei

best meer wordi

een boekje over vrijwilligers-

werk samengesteld, dat u bij

et de receptie kunt opvragen.

Met de komst van

njvvil gers hebben

het ge-

Ik heb een hartstikke leuke baan!

de bewoners

voel dat de buitet

naar binnen komt. Het

dankbaar om te doen",

ze af. Mensen uit de 01

hoge leeftijd hun mannetje

staan. "Leerlingen kunnen

doen", verduidel |kt is.

Een veelzijdige baan
Ria'swerk is veelzijdig. Zo heeft

ze bijvoorbeeld een kunstcom-

ving van de Bodaan: probeer

het eens uit. Ga een uurtje

wandelen of een kopje thee

drinken met een bewoner. U

krijgt er zekergeen spijt van.

Vampiers bestaan!

;r niet zo angstaanjagend uit al

ie 1 en 3 mm groot, maar ze l<

acula.ze zijn slechts

1 ook van het bloed

van mens en dier. Wie in de natuur komt en wie doet dat niet

met dit mooie weer, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is

dat onschuldig, maar niet altijd.

Teken ouden van

vochtige plekjes zoal

ten, liezen en oksels.

uTva
zeindevach

k in de nek

kop. Controleert u uz

kn e-ol-

u buiten bent geweest. Niet al-

sen en struiken, maar ook in de

tuin komen teken voor De teek

moet binnen 24 uur verwij-

derd worden, dan is de kans op

besmetting door de bacterie

die de ziekte van Lyme kan ver-

oorzaken het kleinst. Gebruik

een pincet of een tekentang,

pak de teek zo dicht mogelijk

bij de huid vast en trek hem
er voorzichtig uit. Ontsmet

daarna het wondje. Noteerde

datum in uw agenda en let tot

3 maanden na de beet op of

er geen rode ring op de huid

rond de plek, waar u gebeten

bent, verschijnt. Ook kunnen

optreden Waarschuw dan di-

rect uw huisarts.
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De ene parkiet is de andere niet

We kennen allemaal de groene en blauwe huis, tuin en gras-

parkiet. Maar kent u ook de Turquoisine- of de Bourkeparkiet

in de meest fantastische felle kleuren? Cok van der Veld fokt

ze al 23 jaar en weet elke keer weer nieuwe kleurschakeringen

te kweken. Rond 1; maart hangt hij broedhokjes, blokken in

vakjargon, in de volières. Als de dagen gaan lengen krijgen de

parkieten er weer zin in en met een beetje geluk leggen de

poppen (damesparkieten) om de dag een eitje.

FOT

blijft s

ze hun v

Vanaf het derde eitje gere-

kend, duurt het ongeveer 21

dagen voordat de eitjes uit-

komen, In totaal broedt de

aanstaande moeder op 4 tot

5 eitjes. Parkieten kuikens wor-

akt geboren. Een pop

en tijd lang op haar

. Ondertussen krijgen

:rtjes. maar is het

meestal nog niet duidelijk of

we met een jongetje of meisje

te maken hebben. Vooral niet

schudden om te horen of hij

rammerti Je ziet het aan het

verenkleed. Is het vogeltje na

4,5 maand door de jeugjmi.

dan zie je of het een mannetje

of een pop is. In de dierenwe-

reld zijn de mannetjes mooier

dan de vrouwtjes. Tsja...

Een kast vol prijzen

Omdat Zandvoort geen vogel-

ve-emg ng heeft, is hij lid van

de Heemsteedse vereniging

HW. Cok Veld, zoals hij zich-

zelf voorstelt, is 53 jaar gele-

dsii begonnen met het fok-

ken van kanaries. Hij bezoekt

legs matig tentoonstellin-

gen. "Aanstaande zaterdag is

in Barneveld een hele grote",

zegt hij, terwijl hij de gele

roodbuikTurq inspecteert, die

ijverig zit te broeden. Zelf doet

hij al jaren mee aan shows

en wedstrijden en heeft een

o* ze.-~<-?-st "'et ee' indruk-

wekkende inhoud van bekers,

vanenen me;ail es en Isgpsn-

ningen. Trots laat hij het gou-

den bondskruis zien, dat hij

onlangs in de wacht heeft ge-

sleept. Maar het mooist vindt

hij zijn allereerste bekertje, de

eerste prijs die hij in 1966 won
met zijn kanarie indeVleeshal

in Haarlem, "s Avonds gingen

we allemaal naar Zomei ust

om het te vieren," lacht hij.

Veld heeft al eens eerder de

krant gehaald. In 1998, toen hij

wereldkampioen werd, heeft

de pas overleden WimNijboer

En nu heeft Cok van derVeld er

weer een bij voor in het plak-

Wilt u oude huisraad kwijt?
Bent u uitgekeken op uw
oude huisraad? Staat u op het

punt nieuwe aan te schaf-

fen en weet nu niet waar u

met de oude naartoe moet?

Belt u dan met de Centrale

Meldlijn, 023-5740200 en

de gemeente laat het gr-.ïti:;

afhalen door kringloopwin- gelijk n

kei De Schalm. De huisraad

moet wel gaaf, of zo gaaf

mogelijk, en bruikbaar zijn.

Kringloopwinkel De Schalm is

overigens ook geïnteresseerd

in overbodige, nog werkende

elektrische en elektronische

apparatuur. Die kunt u dan

m>
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Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 I CB te Zandvaoü.

Te!.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittyniltemse@pkinet.nl

mm
Bloemetjes, plankjes

ofhebpedirujeljes

Haltestraat Zandvoort tel.: Q17}-V 120 60

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

G H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Abv.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-107Ï2723

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere [7

onder de volgende voorwaarden:

4
de €500,-

s

ZANDKORRELS €10,- iexd.BTwi\l

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. Q 1

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elkdjfer, leesteken en elke letl

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Tevens dood u in te vullen:

Inleveringróórmaandagiioouurbetekentplaatsingdezelftjeweek
Uw (bedrilrs)naam

.' .'!,". .'.1 .'iwtoartvakje plaats ""

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

ZANDKORRELS
Behang- en TE HUUR

schildersbedrijf Hogeweg 56D

Arnold Kantoorruimte met
N ijkamp pantryjeom 1

)

Tel/Fax 571 31 72 Huurprijs:€ 675,00

Mobiel 06-54 264 259 per maand (excl.)

Voor al uw behang-, Van Schalk Omaco
wit- en schilders- Makelaars

werkzaamheden 023-5712944

www.vanschaikomaco

Autobedrijf

Trade Ard. Gevraagd

LidBOVAGen NAP Huishoudelijk hulp

Max Planckstraat 44, voor i ochtend

tel. 5730519 per week

/06-53498304 Tel.: 023-5717595

www.trade-ard.nl

Chinese massage

Kabel-internet/adsl Haarlem.

installateur helpt bij alle Bij u aan huis,

PC-PROBLEMEN. Chinese body- en

Adviesen aanleg voetmassage

(draadloos) netwerk. 70 Minuten a €30.

Ook avonden/weekend. Bel voorafspraak:

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

06-34199565

023-5719666 of Gezocht:

06-44696001.
;

Jongedame v.a. 18 Jr

Met garantie en KvK. voor seks, €ioo p.u

Tel: 023-5716998.

Aangeb: wollen kleed. Disc.verz.

180x160,

kleur: blauw, beige, geel Te huur: garage,

€ioo Trompstraat/

Mountainbike € 25, Tj. Hiddesstraat,

kleding mt. 36, € 5 p.st, € 105p.m.

tel: 06-47338204 tel: 023-5714825

Inde

Lights

Iemand bedanken,

feliciteren

of verrassen?

Zet hem/haar eens in de

!spotlights

r?c*5È Gemeente Zandvoort
"ïJÉVÜkiB Ëwalusstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Vergadering College

lic .'eskii i.T'
i

i
".van :- ..:: .irgtveiga."t i-.f ''"Tl

en de verdere in week "9 door liet college genomen

besluiten zijn 13 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in

2 juni Toekomstdebat

^ juni - Op naar Gebouw De Krocht voor het grote

toekomstdebat over Zandvoort. Inmiddels is de Dia-

loognotitie door het college geaccordeerd. Dankzij de

inbreng van velen zijn er vier messcherpe toekomst-

beelden verwoord: 'Parel aan Zee', 'Ons Sandevoerde'

'Zandvoort Buiten' en'EuropaBeach'. Elk scenario geeft

een mogelijk toekomstbeeld van Zandvoort op basis

en doe mee aan het grote debat over de toekomst

van Zandvoort U vindt de Dialoognotitie op www.

zandvoort.nl. onder Bestuur>Beleid>Nota's, Plannen

Ingekomen vergunningen-
aanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

- Burg.van Alphenstraat mast 17, plaatsen dubbel-

- Flemingstraat 346, plaatsen dakkapel voorzijde, in-

jsk::-' '?!". 8 mei :oof .
200;-;: f 5 .'-

- Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel achterzijde,

i' gek:: "'e 11 8 mei :co8. : c o 8 - ;> S 6 _v

-Haltestraat 13,15 & 17, bouw restaurant, winkels en ap-

Beir.ve d.

- Teun is bloem laan 3, wijzigen kozijn voor-

zijde *- ve
i 11 ;e ,vve" dr-kl ist. ingekome-" 8

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Het college van Burgemeesteren Wethouders isv(

"Like 7 van dir 'ï'v'e: ap de R , im:e'ijk Cuden 'gv-i i~s I-

het perceel Prinsesseweg 20 te Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 2008-058 Rv) en

- tijdelijk plaatsen van nood lokalen op het perceel

Prinsesseweg 20 te Zandvoort (bouwaanvraagnum-

mer:2O08-059fv).

16 mei 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage-

ligging kan een ieder ::' nfte ijk haar/zijn zienswijze

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college

van Burgemeester en Wet h o ..der;. Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw

brief"zienswijze" te vermelden.

Let op. ['e li e-bav-er gen;: e 'dtr aa'geviaagdT veigu' -

deze inzien tijden; opening;ti;den. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

ind ien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

wijze kenbaar tvo-der ge mar- kt Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrjstelling worde" verleend dan zal d it worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort rectificatie

Abusievelijk .s in week 18 bij de verleende bouwvergun-

ning met nummer 2007-202 Lv het verkeerde ad re;

vermeld, dit moet zijn; Ampèrestraat 14.

Bezwaarschriften

!"ome- btslu :e>" iggen .; ce Centrale Ba e iei '".rage

LI kunt ze inzien tijdens ope' ing;tij;e-i. Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekendmaking een ge iv ativeerd bezwaarschrift indie-

van de vergunning l'd en het geen vergunning betreft

Gemeente Zandvoort

van uw brief aan lis: :al!ege van Bu 'ge meeste ren Wet-

houders, Postbus 2. 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht, in geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bij de voorzieningen rechte rvan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem,

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 023) 574 01 00,

maandag t/m donderdag 8.30-17.0 uur n vrijdag

8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023)574 ófvul op

de website het digitale formulier in óf stuu een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/mwoensdag: 08.30-1 .DU r

Donderdag: 08.30- 2 3.00U

Vrijdag: 08.30 -
1 ,30 U r

Tijdens de donderdagavondopenstel ngku t u maar

vooreen beperkt aantal zaken terech pasp jortenen

„bew.jzened

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en diere nbeg aafplaats

aan de Tollensstraat zi 11 dr-ge lijk; op n :.,s en

08.00-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak ma«" ~"ei een college ddoe u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij ge eftu anwaar-

over u het col Ie gel d wilt sa re ken H t kan ijn dat u

eerst naareen vakafdeling verwezen v c o ~.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewen s' e bout,vplannen

1; dtr ..ir : keei'i ,
ei'i Vergu n g\- = '

='"' gopw erkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 nl6.oouur

Op zoek naar werk of aanbieden v nvacature?

Werkgevers en werkzoekers make nge ruik van

www.werkeninzandvoort.com. voo het inden of

aa'bieden van banen r. Za'dvooit

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



15 MEI 2008

Autosport Paardensport

Equipe Sanders/Koster op grote hoogte in Toerwagen Diesel Cup Vijf punten niet genoeg voorTCZ

Het afgelopen pinksterw

Koster en Bertus Sanders

de heren de concurrentie

nakijken hebben gegeven.

kend is voor de equipe Mare

;en weekend geweest waarbij

: de Toerwagen Diesel Cup het

op zaterdag de lange

race en op tweede pinksterdag deed het tweetal dat n

dunnetjes over.

oud-Zandvoorter werd in de

eerste race zesde en in de

tweede race moest hij de stri|d

In de Formule Ford wist Jan

dienstelijke zesde plek bin-

Toch kan er nog concurren-

tie komen omdat de equi-

pe Ronald Morien en Ferry

Duivenvoorde met een Golf

het afgelopen weekend heb-

ben laten zien dat ze voor de

BMW van Koster en Sanders

een bedreiging kunnen vor-

men. Zaterdag werd het

dames duo Gaby Uljee en

Paullen Zwart tweede en leg-

den Marcel Nooren en Johan

Albers beslag op de derde plek.

Tijdens de pinkstermaandag

werd het duo geflankeerd

door de beide Renova BMW's
van Harry Zomer en Jan Joris

Verheul en waarbij Cor Euser

in zijn eentje de derde plaats

wist binnen te halen.

Voor Euser was het niet het

enige positieve resultaat. De

Brabander wist samen met

zijn collega Jan de Wit in een

Marcos ook op maandag nog

een race in de Dutch Super

CarChallenge te winnen. Ook

voor Bertus Sanderswas er een

podium plek in de eerste race

van de Samsung BMWi^oi cup

achter het McGregor duo Bas

Schothorst en Tim Coronel. In

de tweede race won R cij'lIo

van der Ende, voor Duncan
Huismandie opzijn beurt werd

gevolgd door Bas Schothorst.

Uiteindelijk viel Rlccardo

van der Ende weg omdat hij

sisclvji gastrijder is waardoor

Huisman en Schothorst op-

schoven en Sanders zijn vierde

beker kon ophalen, omdat hij

nu derde werd.

Respect oogstte Prins Bern hard

in de Samsung BMWi^oi cup

die ondanks zijn zware opera-

tie toch van start g ng. In ziji

eigen klasse binnen de cup

eindigde de Prins in de eer-

ste race als derde achter zijn

broer Pieter Christiaan en de

winnaar Rintje Ritsma die na

zijn schaatssuccessen nu ook

in de autosport het hoogste

treetje mocht beklimmen. In

de tweede race was het Prins

Bern hard die won voor Luuk

Glansdorp en Rintje Ritsma.

Vooral dat laatste moest de

ZjiKivoortse teambaas Dillon

Koster goed hebben gedaan,

want de Zandvoorter kwam
het afgelopen weekend niet

in actie door verplichtingen op

de \mburgring.Jan Lammers

kwam ook in actie, maar de

nen te halen, maar in de

tweede race moest hij, met

nog twee ronden voor de

boeg, afhaken. Plaatsgenoot

Allard Kalffdeed het beter. De

Zandvoortse routinier wist de

vijfde plaats binnen te halen

in de eerste race en werd ze-

vende in de tweede race. Voor

Kalff was het een éénmalige

verschijning als gastrijder

in de Formule Ford. Tevens

kwam hij dit weekend uit in de

Toerwagen Diesel Cup en wist

de Zandvoorter op zaterdag in

de DunlopSportMaxxClioCup

een derde plaats binnen te

halen. Winnaar in de beide

Formule Ford races was Simon

Knap, in beide gevallen ach-

tervolgd door John Svensson.

In de eerste race was Rogier

Jongejans derde, in de tweede

race was het de jonge Jen nifer

van der Beek die mee naar het

schavot mocht. De winnaars in

de Clio races waren Sandra van

der Sloot in de race op zater-

dag en Paul Vahstal in de race

op maandag. Zaterdag werd

Meivin de Groot tweede en

maandag Addievan der Ven

die tweede wist te worden.

Derde werd Sheila Verschuur,

teamgenoot van Sandra van

der Sloot.

De Formido Swift Cup kende

twee keer Karel Verspapet a:s

winnaar beide keren werd

Verspaget gevolgd door

Jeroen den Boer. In de eerste

race werd Hans Bos nog der-

de in de tweede race was dat

Pieter Schothorst. De jonge

Bentvelder Paul Flinterman

kreeg bij het uitgaan van de

Tarzanbocht een tikje van ach-

teren waardoor hij spectacu-

lair op zijn dak terecht kwam.

Gelukkig kon hij met hulp van

de marshals ongedeerd weer

uitstappen.

De Benelux Racing League le-

verde in beide races een fraaie

strijd op. Donald Molenaar,

Sandor van Es en Nelson van

der Pol kwamen in deze volg-

orde voor de eerste BRLV6 race

de podiumklanten uit de bus.

DonnyCrevels wisselde de plek

met Nelson van der Pol In de

u-viied e race en werd toen ach-

ter Molenaar en Van Es derde.

In de BRL Light ging de winst

in beide races naar Marijn van

Kalmthout gevolgd doorMichel

van Schaap en Zandvoorter

Peter Furth. Ook in de tweede

race kwamen deze drie in de-

zelfde volgorde over de streep.

Plaatsgenoot Furth wist in de

eerste race zijn derde plaats

extra glans te geven door een

f.i;'tjs:ische mhaalactie uitte

voeren. "Enkele ronden ervoor

lag er een oliespoor waar ge-

strooid was, maar ik haalde

daar twee wagens in, plus een

auto in de Tarzanbocht en ja

toen kwam ik als derde aan",

aldus Furth na afloop.

De eerstkomende race is een

speciale. Dan wordt namelijk

het feit herdacht dat 60 jaar

geleden er voor het eerst op

het permanente circuit in onze

woonplaats werd geracet. Het

zal een spectaculair program-

Vijf punten in de laatste twee wedstrijden van de Eredivisie

gemengd tennis 2008 van de KNLTB,waren niet voldoende om

de Zandvoortse vertegenwoordiging komend jaar weer in die

divisie uitte laten komen. Samen met BLTVgaan onze 'plaats-

genoten' in het komende jaar het weer in de eerste klasse pro-

beren. Niet terneergeslagen en een ervaring rijker.

Vooraf was het al bijna niet

mogelijk om tegen de, op

dat moment, twee bovenste

clubs minimaal 6 punten te

halen. Dat Griekspoor/TCZ

toch nog vijf punten mee naar

Zandvoort kon nemen, te-

kent de geest van deze deeg

Zaterdag waren het Marcus

Hilpert en het herendubbel

van de beide broers Sander en

Michel Koning die voor twee

Amir Hadad, in 2003 de num-

mer 180 van de wereld,was niet

opgewassen tegen de stugge

'Zandvoorter' Hilpert. Met 6-4,

3-6 en opnieuw 3-6 haalde hij

het eerste Zandvoortse punt

binnen. Ook het Haagse duo

Stefan Wauters/Hadad moest

beide broers Koning. Wel werd

het in de tweede set nog moei-

lijk maar met 3-6 en 6-7 ging

de overwinning terecht naar

. SUZ£ ï Trik

moest de zege laten aan de

Israëlische Tzipi Obziler (6-3,

6-4); Andrea van den Hurk was

met 6-i, 6-2 niet opgewassen

tegen Marlot Meddens; Michel

Koning kwam met 2 keer 6-4 te

kort tegen de Belg Wauters en

het Zandvoortse damesdubbel

Mireille Bink/And rea van den

Hurk kon met 6-2, 6-4 geen

potten breken tegen Obziler/

Meddens.

HIN/De Manege
Maandag waren de kaar-

ten min of meer al geschud.

Zandvoort had minimaal 4
punten nodig om een, kleine,

kans op 'overleven' te hebben.

Tegenstander HIN/De Manege
echter had aan drie punten

meer dan voldoende om op 7

en 8 juni een plaats in het fi-

naleweekend veilig te stellen

en die kwamen erdus ook. Het

Zandvoortse venijn zat dus in

de staart, toen De Manege al 3

punten had gescoord. Aranxta

Rus had wel 3 sets nodig om
Suzanne Trik op de knieën te

krijgen (6-0, 3-6, 6-4). Andrea

de tweede set tegenstand-

ster Pa li line Wong het vuur na

7-6 was niet voldoende. Ook
Michel Koning moest met 6-3,

6-3 buigen voor Jesse Huta

Galung. Sander Koning zorgde

voor het eerste punt voor de

gasten. Eric Reijl kon alleen in

de eerste set tegenstand bie-

den, 6-7. De tweede set werd

echter 'simpel' door Koning

met 2-6 gewonnen. De beide

Apeldoornse dames Rus/Wong

waren niet opgewassen tegen

Bink/Van den Hurk, die gede-

gen met 2 keer4~6 voor het 2e

Zandvoortse punt zorgden. Ook

het Zandvoortse herendubbel,

H Ipe't/.'V'i ene Koning w;; te

sterk voor Huta Galung/Re;,i|i

i-6, 4-6, waardoor de ontmoe-

ting in 3-3 eindigde. Zandvoort

eindigd nu op de laatste plaats.

Geen schande als men in ogen-

schouw neemt welke (wereld)

spelers en speelsters bij de dl-

verseanderclubopgesteld kun-

nen worden. Daar is een hoop

geld voor nodig en dat was in

Zandvoort niet beschikbaaren

tevens wilde men het ook niet.

Deze ploeg opereerde als een

vriendenteam dat elkaar regel-

tatig wist op te peppen. Petje

Manege Rückert 3
e van Nederland

Manege Rückert heeft vorige week zondag in Vragender (Gld.) de

derde plaats behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen Car-

rousel (F klasse). Een carrouselgroep bestaat uit 12 of 16 ruiters die

met tweeën naast elkaar een aantal dressuurfiguren uitvoeren.

af dai en hei

het begeleidende team en het

bestuur dat niet wenste toe te

geven aan dure spelers'

Jubileum Sonderland groots gevierd
Zaterdag werd onder bijzonder warme weersomstandigheden

het 20-jarig bestaan van de Zandvoortse Golfclub Sonderland

gevierd met een 18-holes wedstrijd. Ruim honderd enthousi-

aste golfers gingen in ploegen van zes de reguliere holes op

Duintjesveld te lijf.

In het duingebied rondom de De eerste prijs, zes greenfees

meertjeswaren echter.zeercre- + een diner op de Kennemer

atief, nog negen holes uitgezet. Golfclub, was voor het team
Gewapend met een paar clubs van Hans Kerkman (die ook

en heel veel ballen was het een een 'hole in one' had gesla-

heleopgaveomtochtoteenre- gen!), Wanda en Kees van

delijke score te komen. Het was den Bos, Martha en Klaas

boeiend, maar ook zeer vermoei- Jacobs en Jeroen van den Bos.

end! In het clubhuis kwam de Team 2 (gratis greenfee op

spanning terug tijdens de prijs- de 'Haarlem mermeersche')

uitreiking. Het bleek dat drie bestond uit: Hans en Anne-

teams gel jk geé ndigd waren, Mieke Akerboom, Martin

m aar zoals gebruikelijk, ging de Spaans, André Banning, Tracy

overwinning naar het team met en Thomas Huy De derde prijs

de laagste handicap. (greenfee op Sluispolder) was

voor Harold Lolkes de Beer,

Peter van Dijk, Eric van der

Plas, Leni Kuypers, Els Bruijn en

Peter Engels. Het qua leeftijd

en Sonderland-ervaring oud-

ste team, bestaande uit oud

bestuursleden en ereleden

viel niet in de prijzi

- et H

worden gere-

den op door de groepen zelf

uitgezochte muziek. Het gaat

niet om een soort show, maar

om een heel precies uitgevoerde

proef Het niveau wordt bepaald

door de uniformiteit van de

groep, hettempo.de onderlinge

afstand en afstemming van de

ruiters op elkaar. Carrouselrijder

ndev\

ten binnen het paardrijden.

Open stal De Naaldenhof
Op zondag 18 mei aanstaande opent stal De Naaldenhof in Bent-

veld haar deuren voor een ieder. Tijdens deze open dag kan ieder-

een die benieuwd is naar de hippische sport door middel van aller-

lei demonstraties kennis h ie

van 13.30 uur tot 16.00 uur en

Stal de Naalden hof is gelegen

aan het einde van de Zuidlaan

op de grens van Bentveld en

Aerdenhout, tel: 023 - 5243959.

een paardenrug te zitten? Nou, Voor meer informatie: www.
da: kar ook! U bent uitgenodigd staldenaaldenhof.nl.

Tijdens de open dag kunt u een

kijkje achter de schermen ne-

maken met het paard. Wilt u ook

Al weken staat er in het club-

huis een ton, waarin donaties

worden gedaan ten behoeve

van een kindertehuis in Beira,

Mozambique. Op dit moment
is de eindstand nog niet be-

kend, maar door de vele bij-

dragen tijdens de jubileum-

wedstrijd zal Sonderland een

aanzienlijk bedrag kunnen

overmaken voor dit goede

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wei in Zondvoort leeft.

De adverteerders 1
i de krant, van deze week zijn;

(In alfabetische volgorde) IJzerhandel Zantvoort

Administratiekantoor K. Wil mse Motorrijschool Goede

BeachClubTïen Netexpo Internet BV

Bertram& Brood P.ran Kleeff

BloemsierkunstJef&Henk luljs Pluspunt

Café Oomstee Printing People

Censeer van Lingen Pro Ra il

ChinChin She Satehcafé

Circus Zandvoort StichtingClassicConcerts

Danzee

De VierGeboden

Van Aacken Glaszettersbed rijf

Van SchaikOmaco Makelaars

Dorsman Assurantie?) Vis Culinair

Gemeenschapshuis Vrljehmzenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek

Greeven, Makelaardij g.

V

Zandvoort Optiek

)
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Jhr. RN.QuarlesvanUffordlaan2, 2042PR Zandvoort Tel: 5 715 71

Wilhelminaweg 10
i het groene hart van Zandvoort op 472 m2

eigen grond gelegen zeer charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning

(bouwjaar 1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers,

royale U-vormige woonkamer met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage annex hobbyruimte en oprit

voor meerdere auto's. Mogelijkheid voor kantoor/praktijkruimte aan huis. Moet van binnen gezien worden

!

In 2001 gerenoveerd met behoud van het charmante karakter

Alle vertrekken beschikken over originele paneeldeuren

Vrijwel alle vertrekken beschikken over fraaie houten plafonds met (inbouw)spots.

Massiefhardgrenenvloeren opalleverdiepingen.

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 230m
2

Vraagprijs € 798.000, -

Burg. van Fenemaplein 4/6
Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement

(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde

en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkons aan

zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand

Berging in de onderbouw

Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk

Woonoppervlakte ca. 100 m2

iiy-mtUCaiyMi^j

fc-jftiy-I»» - r .->..

Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer

appartement met zonnig balkon op hetwesten en een

vleugjezeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige

centrum en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

Betreft appartement op de 2e verdieping.

Uitzicht op de watertoren

• Inpandige berging

• Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: €245.000,- @

Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een

kindvriendelijke woonomgeving en heeft 4 slaapkamers en een

besloten achtertuin met stenen schuur op het ,'uiden

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeideuren

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en MR dubbele

beglazing

In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen

geplant

Woonoppervlakte ca. 1 10 m2

Vraagprijs € 269.000,-
560>-

WitteVeld66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan

de rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaapkamers,

heerh|ke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met

goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,

garage en oprit voor meerdere auto's.

• Buitenzijde geheel geschilderd in september 200Z

• Alle ruimtes zijn zeer royaal

• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en

station

Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs € 619.000, -
@>
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P27 194.8: "Circtiit zo goed als klaar"

Leerlingenraad maakt kennis met democratie

De leerlingenraad van de Ni-

colaassdiool heeft afgelopen

dinsdag kennisgemaakt met

de democratie. Ze waren op

uitnodiging van VVD-raadslid

Belinda Cöransson naar het

raadhuis gekomen om kennis

te maken met de burgemees-

ter en de wethouders. Hierna

werd ook nog met enkele

raadsleden kennisgemaakt.

met de gemeentelijke politiek biji

kennis laten maken en omdat gei

de Nicolaasschool de enige ba-

sisschool in Zandvoort is mei

een (functionerende) leerlin-

genraad, die 6 keer per jaai

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

Vervoersdilernma

'Nemen we het treintje,

de TukTuk

of defietstaxi?'

:nk:

1 stukDe wethoude

voor stuk bereid om de leerlin-

gen uit te leggen wat zij zoal

doen. Ze deden dit op een ma-

nier dat kinderen (9 tot 12 jaar)

het snapten zonder kinderlijke

ir-ia tï;jebruiken.Ookdeburge-

meester ontkwam niet aan een

bezoek. In eerste instantie her-

kenden ze hem niet maar toen

de ambtsketen tevoorschijn

kwam was eralom eerbied Ook

hij wist ze uitte leggen wat hij

doet en toen hij antwoordde

op de vraag wat hij doet als hij

thuis is, bleek het toch ook een

-chtn iste: in.

i www.media;

CRUQÜIUS

ELKE WERKDAG OPEN
TOT ^1:00 UUR

GRATIS PARKERENf

AL; L-::Htste onderdeel van het

bezoek werden de leerlingen in

de gelegenheid gesteld om met

enkele raadsleden van gedach-

ten te wisselen. Daarvoor was

de raadszaal in vergade 'Opstel-

ling gebracht en mochten ze

van de echte geluidsinstallatie

gebruikmaken. Na een beetje

verlegen begin kwamen al

snel de vragen los en moesten

de raadsleden soms behoorlijk

nadenken en complexe zaken

niet altijd met elkaar eens. De

leerlingen gaven na afloop zelf

aan dat het een leerzame och-

tend was geweest. Een ochtend

Le'hjl ng vatbaar is.

l/kledkM/Harkt

vanhier

13 ei»tram

• Heel Oat Bram €1,75

•Kaasbroodje €1,25

•Weekendtaartje€ 7.95

Nieuw in ons assortiment:

Cappucino rnuflin € 1,95

Ontbijt muffin€ 1,35

Bïueberry Cruroble inuffin € 1,35

Div.Boterkoekenvanaf€3,95

Div. nieuwe gebakisoorten € 1,95

Bij aankoop van een

montuur: meedenkende

autobril glazen v.a.

slechts € 150,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

2 juni - Op naar Gebouw De Krocht

voor het grote toekomstdebat oveT

Zandvoort. Meldt u a.u.b. vooraf aan
via toekomstdebat@zandvoort.nl of

meldt het even aan de Centrale Balie

op het Raadhuis. In deze krant een
speciale bijlage waarin de gemeente
de vier scenario's presenteert.

m
0



A '• ik dood bin, Iniil u/aar nivt.

Ik ben niet echt dood moer ie weten,

't is alleen het lichaam dat ik achterliet.

Dood ben il; pas als iullic mi; zi;n verbeten.

Na cen lang leven, vol van het geven van liefde,

gelierde manuur, m;i M;irv en mijn jmama

Maria Johanna Dalmeijer-Heek

weduwe van Jan Dalmeijer

Zn rulvoort Marjoleen Poster- Dalmeijer

Eg Poster

Joan Mary
Eggie en Daphne

Uithoorn, Jan Dalmeijer

MiL-ke DalmeLJer-Kii'k

Aune-Fk-Lir en Martijn

Philip Jan en Wendy
Juna_ Dolf Dalmeijer

Katja Dalmeijer

Rik en Suzanne

Lock en Laura

Engels

Zt'etenneei Chris Dalmcijc

Karin van Wijla

Ciiii.-.::;

MllIjlIIl

5el"'Llfri;lL:n

nrlt

[ieekiuit'L-n Gonny Vogels-v n Buchem

DeFavaugeplein47'

C':i"[ei;"'indeniie,!d[\

D. EJalmeijei"

Molenbuiirt 28

1921 CT Akersloot

Wij hebben in beslaten kring' afiehcid van haar

genumen, waaina de eivniatie lieefr plaari-

gevonden in CrciiKituriLinj rii'uiwcns te Uithoorn.

T€ HUUR
LUXE LOODS

Ruim 330 M2
Inclusief: Automatische deuren,

Alarm en Kantoor

Perfect voor Showroom
Studio - Opslag

of fitnesscentra

KOCHSTRAAT 1 7

ZANDVOORT

Info 06-53490026

Burgerlijke stand

10 MEI -16 MEI 2008

Geboren:

Pim Cees Clemente, zoon van: Silva da Rocha, Cark

Haroldo en: Romijn.YvonneTheresia Margaretha

NordinSalih,zoonvan:Teyfur,ldrisen:CharradiDlirr

Samira.

Ondertrouwd:
Kortleve, Paul Jörgen en: Igel, Reneé Marie-Louise.

Gehuwd:
van Berge Henegouwen, JohannesXaveriusClemer

Maria en: van Rijsbergen, Jurriana Petronella.

van Duijn, Dirk en: Bon, Eliane.

Overleden:

Barnhoorn geb Roosenhart, Alida Maria, oud 91 ja;

Sipkema, Jan Sjouke,oud 75 jaar.

Dalmeijer geb. Heek, Maria Johanna, oud gijaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 25 MEI

Protestantse getn. Zandvoott, Kerkplein

www.kerkzaridvoort.nl

10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp e.a.

Viering 60-jario. vrieszcr;;.<bi\eum Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g.Aerdenfiout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

XBEACHAC LUBTIEN
Week van de Zee menu

Zandvoortse garnalen
met de kro gevangen

Hele tarbot
zoals oma hem vroeger bakte

Tiramisu
om je vingers bij af te likken

€29,75

Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Waterstanden

Club Nautique ©
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

M

Do

El

22

«
01.36 05,45 13.45 18,06

Vr 23 02.00 06.15 14.14 18.40

Za 24 02.36 06.50 15.00 19.10

Zo 25 03.10 07.26 15.40 19.46

Ma 26 03.55 07.59 16.20 20.30

Di 27 04.3 5 08,45 17.10 21.26

Wo 28 05.25 09.55 17.55 22.46

Do 29 06.36 11.15 19.04 23.50

BgB
.specia seerde reg

internetprovider me sterke roots i Zandvoott Vele

Zandvormers kozen voor on e "ersijjiilijke benadering

en directe service aa n huis of kantoo

• Gratis professionele

•Gratis modem

iala kit l

J Netexi
• Helpdesk zonder wachtrij aafè
•Zakelijk en particulie ,:

Bel & Bestel 023 - 531 88 74
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Vervolgdialoog

Structuurvisie Zandvoort

Het college heeft onlangs de Dialoognotitie, in het kader var

de Structuurvisie 2025, over hoe Zandvoort er dan uit zal zien

goedgekeurd. Aan deze notitie is een aantal maanden hare

gewerkt, is met veel ideeën van Zandvoorters gevoed en de

uitkomsten van de discussies in De Krocht zijn erin opgeno-

men. Het is een overzichtelijk werkstuk dat grote ontwikke

lingen nauwkeurig probeert te vertalen naar de Zandvoortse

situatie. Nu dus een vervolgdebat dat op 2 juni, vana'

uur, in De Krocht zal worden gehouden.

Zandvoortse Courant

Toeristentreintje

officieel van start

Oude tijden herleven. Rond het einde van de jaren '50, begin ja-

ren '60 van de vorige eeuw reed er in Zandvoort een toeristen-

treintje: het 7-Up treintje. Sinds een paar weken rijdt er weer

een toeristentreintje door Zandvoort.
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Het n boekje ge\

n 40 pagina'

srder r Vcc:-.! d-

eit.il :

rio's heeft geïntroduceerd en

uitgewerkt: 'Parel aan Zee',

'Ons Sandevoerde', 'Zandvoort

Buiten' en 'Europa Beach'. Elk

scenario geeft een mogelijk

toekomstbeeld van Zandvoort

tigd

blijft

Voor Zandvoort zal ook de ont-

wikkeling van de Noordelijke

Randstad van grote invloed

g: hoe In het hartvan deze krant v ndt

s...? De u een uitneembare bijlage van

?n 'fata de gemeente Zandvoort, waar-

:enario in de vier scenario's beknopt en

raad te helder worden omschreven,

kkeling Tevens wordt in deze bijlage

vermeld hoe en waar u zich

kunt aanmelden voor het ver-

volgdebat. Devolledige notitie

is als PDF-file via de gemeente-

lijke website te downloaden.

Het is de bedoeling dat dit trein-

tje een verbinding gaat vormen

tussen de eindstations van

trein en bus met de boulevards.

Ook is er een mogelijkheid oir.

een rondrit door Zandvoort te

maken. Een rit naar het strand Fenemaplein. D.

kost € 2 evenals terug

rondrit €4.

gunningen nodig zijn dan voor

een permanente plaats. Na

het Raadhuisplein volgt het

Stationsplein, het Badhuisplein

het

ken ordei

Bu

plUSpMïit
H_

C?""-^ °°
pt

nin'gs tijden

e opvang De Boomhut

an groep 1 t/m B

van 07.30- 1 8.30 uur

De Boomhut biedt pr i'ess

njjer

on,. pvang voor uw kind.

t afwezig zijn.

Spelen met andere kinde

ren

Huis

Creat'™™»!™"

Fleming5traac55

T: 023 -57 173 73/57 40 330

info® pi uspunczandvoort.nl

2041 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865

www.pluspuntzandvoort.nl

Voo^t week woensdag was het

bijna voltallige college aanwe-

zig om de eerste officiële rit

mee te maken. Volgens het

college is aanvullend vervoer

vanaf de eindstations van het

openbaar vervoer noodzake-

lijk omdat Zandvoort beschikt

over bijna 10 kilometer strand.

Om het treintje rendabel te

exploiteren heeft de eigenaar

een draaimolen en een ijskar

bij het begin- en eindpunt

van de trein. Deze plek zal ge-

durende het seizoen nog drie

keer van locatie veranderen

neester van

irna kan beke-

eind halte komend jaar zal moe-

ten komen voorde beste resul-

taten, want men is er vast van

overtuigd dat het een geslaagd

experiment zal worden.

Wat tijdens de rit opviel was de

slechte bestrating van vooral

het stuk boulevard Paulus Loot

ten zuiden van het casino. Dat

werd nog versterkt door de

:. echte vering van de wagons.

"Da; ordt ;

^do; hete lent

i gewerkt",

dus exploitant J. de Bruijne,

innen een aantal weken staat

hier een nieuwe Mercedes-

enz trein met luchtvering,

iegtuigstoelen, alrconditio-

ng en een rol stoel lift." We
illen het zien!

Divers programma
opening muziektent

Dick Hoezee van circus Rigolo zal komende zaterdag de spreek-

stalmeester zijn tijdens de opening van de muziektent. Tevens

zal hij als clown Didi enkele acts uitvoeren om het publiek te

Oud-burgemeester Van der clown eske muziek maakt, en

Heijden zal door een symboli- daarn a treedt het Zandvoorts

sche handeling om 10.30 uur Mannenkoor op. Als laatste act

de tent officieel in gebruik staat een Salsaband op het

nemen, waarna burgemees- progr m ma, die de toeschou-

ter Niek Meijer een korte toe- wers zal uitnodigen om te

spraak zal houden. Vervolgens richting Badhuisplein

is het de beurt aan de e opening van de Week
5 vil ip 'oiv.cs. een ludiek t*io dat vand Zee zal plaatsvinden.

Jonge vogeltjes

Nooit geda

gebeuren.

cht c

Maa
at het zou

r toch... .er

zit een mezenr est in ons

vogelhuisje. Ik was altijd ja-

hadden eik jaar een nest vol

kwetterende meesjes."lk heb

riks)" Ik borrelde van veront-

vaardiging:"Je hebt ze op de

erkeerde windrichting han-

;en." Of: "Het gat is te groot."

lentaar ger

En nu? Het is gelukt. Bijna.

In het vroege voorjaar was
een mezenpaar al op zoek.

Eerst bezochten ze het 'ech-

te' vogelhuis, goedgekeurd

door de Vogelbescherming.

Met perfecte maten. Alles

klopte volgens de folder.

Maar dit werd weer verla-

ten. Waarom? Vraag het aan

:ifl. lakenzehun

nest in een soort kraakpand.

Het vogelhuis dat ze hebben

uitgekozen lijkt op niks. We
kochten het enkele jaren ge-

leden van een oude baas. Hij

maaktezezelf.Haderweleen

stuk of tien in zijn voortuin

staan. Versierd met exotische

slakkenhuisjes en schelpjes.

Zag er leuk uit maar biolo-

gisch verantwoord? Neel

"Laten we er eentje kopen.

Heeft die man ook een ex-

tra centje." Lacherig namen

we het ding mee naar huis.

Echtgenoot hing het op, vlak

bij ons terras. "Verkeerde

plek! Véél te druk en op het

westen. Daar komt geen vo-

gel in." We hingen het wel

wat hoger. Het stond wel

grappig. Dat kitscherige d ing.

Maar nu? Het is toch gelukt.

Pa e naf e

Zijn driftig en druk bezig. Alle

commentaar ten spijt. Jonge

vogeltjes zitten er (nog) niet

in. "Bij ons zijn de mezen dit

jaar niet gekomen." Zus en

zwager kijken vol afgunst

naar ons kleine kraakpandje.

"Ach, Misschien wilden ze

een andere leefomgeving!"

Ik grinnik vol leedvermaak

en wacht met spanning tot

de eitjes zijn uitgebroed. Ik

vogel parad ijs.



Wij zijn op zoek naar

part-time medewerkers en

vakantie krachten m/v
per direct vanaf 16 jaar

Haltestraat 16 tel 023-5716204

Strandpaviljoen

Thalassa 18
Zoekt voor het seizoen

enthousiast personeel m/v
voor de keuken.

Werktijden bespreekbaar.

Tel.: 023-5715660

Demonstraties tijdens de opening

van de Week van de

op zaterdag 24 me
Zee

1.

Dehe emidd ag kunt u uitleg krijgen en

prese itaties den bij de kramen

12.10 Brand

ueen arandje te blussen?

durft

12.40 Ambu ance dienst GGD en Rode Kruis.

13.00 Politie hondenbegeleider

I3.3O Zandv 3ortse Red di nj?:, bi ig ade

I3.5O Brand

ueen a randje te blussen?

durft

14.20 Ambu ance dienst GGD en Rode Kruis

14.40 Politie: ïetsarrestatie

I5.IO Zandv Dortse Reddin gsbrig ade

I5.3O Brand

ueen arandje te blussen?

durft

15.50 Ambu ance dienst GGD en Rode Kruis

16.IO Politie hondenbegeleider

16.30 Reddir gdemonstratie

KNRM met helikopter

/ \

24 Opening Muziektent

Officiële ingebruikname i

Raadhuisplein, aanvang i

24-31 Week van de Zee

20-23 Fiets 4-daagse

Zandvoort 180 Stichting

Zandvoortse 4-daagse

25 Voorjaarsmarkt

Voorjaarsfestival centrurr

30 Opening Strandseizoen

Officiële opening, Safari C

31 Jubileumviering

Autoparade en live muzie

60-jarige bestaan van

Circuit Park Zandvoort

31-1 Dutch Power Pack

luziektent

.30 uur

vleesspecialist - traitei

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen

die in een gezellig team willen werken.

FuU time ofpart time

Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden

een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M.Ho elefoon 023-5719067

jobtide ©
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Apotheek Beatrixplantsoen zoekt

een apothekersassistente

in opleiding (BBier)

Leerlingen in de BBL-opleiding combineren werk en leren. Om
deze opleiding te kunnen volgen, werk je minimaal 24 uur per

week in de apotheek en ga je één dag naar het Nova College aan

de Schoterstraat in Haarlem.

Kijk, voordat je reageert, of je voldoet aan de toelatingsvoorwaar-

den (benodigde diploma's). Kijk op www.rocnovacollege.nl, ga

naar opleidingen, locaties, regio midden Haarlem, Schoterstraat

4 opleidingen, apothekersassistent versneld: BBL.

Alle informatie over de opleiding staat hier vermeld.

Na je opleiding kun je bij ons blijven werken. Ben je communicatief

vaardig, patiëntvriendelijk, nauwkeurig, kun je goed rekenen, goed

samenwerken in een team en heb je een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel? Reageer dan op onze advertentie.

Contactpersoon mevr. CA. Abels

Adres: Beatrixplantsoen 1 c, 2042 PW Zandvoort

Telefoon 023-5713073

E-mail: info@apotheekbeatrixplantsoen.nl.

wi.im.i.wu.u. Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Langdradige vergadering Projecten & Thema's

De raadscommissie Projecten en Thema's heeft de drie op de

agenda staande onderwerpen op zich vlot afgewerkt. Meer

tijd vergde echter het beginvan de vergadering, waarin vooral

het vaste agendapunt als inbreng van derden en mededelin-

gen van het college, samen met het vaststellen van de agenda

lange tijd in beslag namen.

De eerste inspreker ging uit-

voerig in op de gebeurtenis-

sen van het Pinksterweekend.

Hij complimenteerde burge-

meester Niek Meijer met de

ï-tn-ickastioe wijze waarop

last v i jonger

halt had weten toe te

Een tweede inspreker ging

namens de bewoners van de

Kostverlorenstraate.o. in op de

manier waarop B&W het be-

sluit van Gedeputeerde State

van 27 maart 2007, waarin

goedkeuring onthouden

ian de ' "st g

deelte van de busweg tussen

Kop Zeeweg
Wethouder Tates ging in het

deel 'informatie van het col-

rond de heropening van de

Zeeweg, waar tot de dinsdag

na Pinksteren gewacht werd

met weghalen van de ver-

sperringen, terwijl het betref-

fende weggedeelte al klaar

was. Hierdoor ontstonden

onnodige verkeersproblemen.

Volgens Tates is dit niet te ac-

cepteren, maar heeft de ge-

meente Zandvoort hier geen

invloed op. De wethouder zal

des :aken met

Kostverlorenstraat.

delen. Volgt

zijn Bloemendaalse ambtge-

noot als met de provincie op-

nte binnen Voetbalkooien

n jaar met een nieuw plan WethouderToonen informee

de de commissie over de m.

gelijkheden om te komen ti

zogenaamde voetbalkooie

i uiterste datum
daarvoor, 3 juli 2008, nadert

volgens de inspreker met rasse

schreden. Uit de daaropvolgen-

de discussie met verantwoor-

delijkwethouderWilfie;: 7a:e;

werd duidelijk dat de bewo-

ners van mening zijn dat het

verkeersaanbod op dit weg-

gedeelte alleen mag bestaan

uit openbaar vervoer, terwijl

de gemeente ook fietsers en

voetgangers wil toelaten.

dit naar aanleiding van de

situatie rond het speelveldje

tussen Vondellaan en J.P.

Heijeplantsoen. De wethou-

der was met een delegatie

esn < 1 j kj e wezen nemen in de

gemeente Heemskerk. De mo-

ge |

U " sde " d e •
|
ó?:t gezien

had vindt hij ook in Zandvoort

toepasbaar, zodanig dat de

directe omgeving geen (ge-

luidhinder meer ondervindt

van de spelende jeugd. Tevens

werd een bezoek gebracht aan

een zogenaamd Johan Cruyff-

court. Een speelterrein van

kunstgras met mogelijkheden

voor diverse sporten. De com-

missie reageerde positief opde

geopperde mogelijkheden en

wacht de voorstellen af

Eigen pluim

Het initiatief dat de commis-

sie Projecten en Thema enkele

maanden geleden nam in het

kader van een beter contact

met de inwoners, is volgens

de leden zelf zeer geslaagd.

Het onderwerp Zandvoort

Schoon!? bleek een schot in de

roos. met onder meereen druk

bezochte inspraakavond. Het

resultaat, een ideeënboek over

dit onderwerp, werd doorVVD-

erHans Drommel aangeboden

aan verantwoordelijk wethou-

der Tates en burgemeester

Meijer. Ook zette Drommel een

aama collegacommissieleden

in de bloemetjes vanwege hun

grote inzet of opmerkelijke

inbreng. Over de inhoud van

het ideeënboek werd amper
van gedachte gewisseld. Een

kritisch geluid over het eigen

project was niette beluisteren.

Hetzelfde was het geval met

het verwante onderwerp het

: ra ai beek 'Dorpsgesprekken',

dat net als de voorstellen over

Zandvoort Schoon!? geen vra-

gen of discussies opleverden

en door alle partijen voor ken-

Zandvoorts raadslid in actie voor China
weekneemtGBZ-

oke Draijer actie

1. Zij wil door

-i-huisn huis

ddelvan

tllecte in

juni en de verkoop van een

aantal zaken die geschon-

ken zijn, tijdens de komende

Voorjaarsmarkt geld bijeen-

brengen voor de slachtof-

fers van de verschrikkelijke

aardbeving van vorige week

waarbij het dodental waar-

schijnlijk boven de 50.000 uit

zal stijgen.

uitChin

Degerr

ik nog een aantal activiteiten

ontwikkelen maar daar hoort u

later meer over. De Zandvoortse

bevolking moet zich laten ho-

ren, het is hard nodig!"

Geheimhouding weer heikel punt

De geheimhouding op bepaalde zaken rondom de Midden-

boulevard heeft weer een felle discussie opgeleverd. Fred Paap

(VVD) had op vragen een schriftelijk antwoord, over het intrek-

ken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gekregen

waar geheimhouding op lag. Paap vond dat vreemd omdat hij

nu niet de antwoorden aan zijn vragensteller kan geven. Ook

een motie van de CDA-fractie nam veel tijd in beslag.

Een ogenschijnlijk korte

agenda heeft dus toch voor

de nodige discussie gezorgd.

Eerst was er de nodige s:r: d D"

het schriftelijke antwoord aan

Paap een agendapunt moest

worden of niet. Uite "de i|k

kwam debrief als agendapunt

naar voren en haalden twee

punten die Gert-Jan Bluijs

(CDA), die zich de hele verga-

dering behoorlijk roerde.even-

eens over geheimhouding en

over de rol van het college bij

het sluiten van overeenkom-

sten, het niet. De toon was

Ook bij het agendapunt dat

de prestatieafspraken met de

EMM behandelde, kreeg Bluijs

nul op rekest. Hij vindt dat er

meer duidelijkheid moet ko-

onder indere

menwerkingsovereenkomst

binnen het Middenboulevard-

project, werden door de raad

bekrachtigd. Paap kreeg wel

van Bierman gedaan dat de

wethouder binnen een week

laat weten welke van de ant-

woorden die Paap kreeg en

heimhouding zou hoeven te

liggen, alsnog openbaar kun-

nen worden gemaakt

De motievan het CDA overeen

ande 1 e aanpak van het bestem-

mingsplan Middenboulevard,

als college en raad gezamen-

lijk een raadsbesluit voor te

bereiden, kreeg ook te weinig

steun. Opvallend was dat de

OPZ, de partij die het project

Middenboulevard min of meer

tot verkiezingsitem bombar-

deerde, zich lang van com-

g "odig '-et- me nis ar onthield

ben en wil die ook vastleggen.

De uitleg van de wethouders

Bierman enToo-en dis aanga-

ven dat er meerdere gesprek-

ken met andere partners dan

de EMM worden gevoerd, wer-

den door de coalitiepartijen

voor zoete koek aangenomen
waardoor een meerderheid

zich achter de prestatieaf-

spraken stelde. Ook de diverse

zaken die volgens het college

geheimhouding behoeven,

Aan het einde van de vergade-

ring werd Astrid v.d.Veld door

voorzitter Niek Meijer hartelijk

bedankt voor haar inzet tij-

dens de ziekte van Joke Draijer.

Draijer heeft aangegeven dat

zij haar taken weer kan vervul-

gmee! Waar normaal een bos

bloemen wordt o

kreegV.d.Veld e-

erhandigd,

n vaste plant,

Commissie Raadszaken
Dinsdag staat het discussiestuk 'parkeerterrein De Zuid' op de

agenda. Het zal gaan over de toekomstige exploitatie van het

terrein. Tevens zal een nieuwe brandweerkazerne weer aan de

orde komen.

Commissie Planning & Control

Woensdag staat op de agenda: het eindrapport van de

Bestuurskrachtmeting.de Beg ratings rapportage (BERAP) 2008-1,

een subsidie voor de film 'Zandvoort bij Zee'vanThys Ockersen

€€ 10.000) en een subsidie voor de Sportraad (€ 5.000) voor

onderzoek naar een omnivereniging.
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ijke familiewoning

Deie woning MOET van binnen gezien worden!

Vraagprijs: € 462.500,= k.li,

/^ GREEVEN
^jjl * rtiJkttajrdlJ ü. ft. Donderdag 19 r.

^i^r "Koopavond" van 19100-10100 uur

Deze Inloopavond bent u van harte

Louis DaVldsstraat 15
welkom vooreen bezichtiging

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl CÏ3 iskesi

Vrolijk bezoek voor Voorjaarsmarkt
De komende zondag georganiseerde Voorjaarsmarkt krijgt vrolijk en

speciaal bezoek. De bus van de Gin i Clowns, die een toer maakt door Ne-

derland, komt naar Zandvoort en zal vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur voor

een ieder te bezichtigen zijn. Het is namelijk niet zo maar een bus!

geluiden, heeft eer

pratende spiegel er

schudt als je hem kie-

telt! Natuurlijk bevat

de bus ook veel nfoi-

l

lingen, voor bijvoorbeeld kinde-

ren met een handicap. Ook heeft

CliniClowns, speciaal voor kinde-

ren die thuis worden verzorgd, een

besloten website opgestart: www.
^euzenroode ' <indeie^ kunnen

daar chatten met clowns, web-

cammen met andere kinderen en

sllei'lei spe letjes doen en filmpjes

bekijken. Daarnaast organiseert

CliniClowns evenementen zoals

de Theatertour, zodat kinderen

met een handicap en het gezin

een onbezorgd dagje uit kun-

nen. Dus kom zondag naar de

Voorjaarsmarkt en onthoudt dan

het motto van de CliniClowns:

Vergeet vandaag niette lachen!

VN-politieman terug uit Cyprus

De Zandvoortse politieagent Ruud Luttik is vorige week

maandag teruggekomen van een VN-missie op Cyprus. Luttik

had gesolliciteerd bij de VN naar de functie van politieagent

en werd voor 6 maanden uitgezonden naar waarschijnlijk de

oudste VN-vredesmissie in de wereld: UNFICYP.

«<h;^" ei <Cyp.;.„;

'ordtje

Luttik: "Voordat ern

ke van uitzending i:

volledig door de mangel ge-

haald. Je directe chef en je

korpschef moeten toestem-

ming geven. Dan gaat je

sollicitatie naarde KLPD die

de verdere selectie op zich

neemt. Je weet alleen niet

wordt uitgezonden, je hebt

geen keuzemogelijkheid. De

vooral voor wat betreft diplo-

matieke besluitvorming."

inwinnen en dan blijkt dat

het bewuste gebied bij de VN
geregistreerd staat als zijnde

een mijnenveld! De boerech-

ter weet van niets. Dat soort

zaken kom je regelmatig te-

Later verhuisde hij na;

e-.se elte

Luttik ift

gezond,

erde

ird kort daarr

Cypn
uit-

nber

2007 in Famagusta, een ha-

venplaats op het Turkse deel

van het eiland. "Je kent heg

noch steg natuurlijk en ook

was ik de taal niet machtig.

;;Len :Engel

lijk. Mijn eerste baan was a

de meldtafel tussen milit

ren uit Kroatië, Slowakije

Hongarije in. Wij moest

zorgen dat de burgers zi

rond de bufferzone, die

beide delen scheidt, zich a

rniet

het

•erd

ingezet in de hoofdstad

schil tussen de beide delen.

Het Griekse deel is meer
ontwikkeld. Je merkt er ook

dat er veel onwil is tussen de

militairen van de beide par-

: jen, veel kirice^aciTige pes-

terijen.™ Luttik heeft in april

meegemaakt dat een belang-

rijke straat van Nicosia, de

Ledrastreet, een extra over-

gangwerd. D.

Cypriotische

toenadering g,

uwe Grieks

dent heeft

chtmetdit

Itaat.

; hieldei Dat v

soms wel eens moeilijk. Stel

je voor een boer komt een

land, dat in de zone ligt, te

mogen bewerken. Dan ga je

eerst hier en daar informatie

"Weerterug moetjewelwen-

nen. Daar ben je alleen en

hier weer met je hele gezin,

eenstukdrukkerdus.Ookzal

ik een ander ritme aan moe-

ten gaan houden. Nu ben ik

een paar dagen vrij, ontsche-

pingsverlof heet dat. Daarna

gewoon weer bij de baasaan

het werk maar één ding is ze-

ker: ikzou hetvoorgeen goud

hebben willen missen", sluit

Luttik af.

Iet OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Drie nieuwe
rijksmonumenten
Als het aan de Bond Heem-

schut ligt komen de uit ig 51

daterende Watertoren, Het

Huis in de Duinen (1956),

Boulevard de Favauge (1952)

en het Palace Hotel (1965)

op de alternatieve lijst rijks-

monumenten. Maandag
overhandigde Heemschut
het voorstel tot aanvulling

van de rijksmonumenten-

lijsttijdens een bijeenkomst

n VKs lister

Plasterk. Opmerkelijk is dat

drie van de vier Zandvoortse

objecten onderdeel uitma-

ken van het bestemmings-

plan Middenboulevard.

Mc Donalds gesloten

Wat al enige tijd verw,

werd is afgelopen m,

dag een feit geworden

Zandvoortse vestiging

fastfoodketen Mc Don
aan het Raadhuisplein i

vele jaren het beeld rr

bepaald te hebben ge

ten. Wat rest i!

met wit geschilderde ramen.

Een vervelende aanblik juist

op het plein waar komende

icht

gpand

puls >ordt o 11e; ds

bleek Praag het eindpunt te

zijn.maarde prestatie vandeze

krasse Zandvoorter, die zonder

voorbereidende trainingsritten

op weg ging, is er niet minder

om. Zijn voortijdige terugkeer

per trein heeft overigens een

bijkomstig voordeel, want nu

kan hij met het Zandvoorts

Mannenkoor komende zater-

dag meewerken aan de ope-

ningvan de muziektent op het

Raadhuisplein.

Priesterjubileum

Pastor Henk Kaandorp was
in de periode 1967 tot 1988

de priester van de St. Agatha

parochie. Na zijn emeritaat is

de nu in Heemstede wonende
Kaandorp in Zandvoort, waar
hij 21 jaar zeer actief was, nog

lang niet vergeten. Op ge-

zette tijden keert hij, hoewel

Inspiratieradio bij ZFM
Vanaf komende zondag, tus-

kunt u iedere zondag via ZFM
luisteren naar Inspiratieradio.

Inspiratieradio behandelt

psychologische en spirituele

onderwerpen. Deonderw
pen zijn praktisch van a;

en direct toepasbaar in het

dagelijks leven. Het program-

ma wordt gepresenteerd

door Kristel van Wingerden

enRichard Buijten hek. Meer

informatie kunt u vinden vi

de website www. inspiratie

daio.nl, die tegen die tijd op

het internet staat. ZFM is te

beluisteren via de ether

106. g FM, via de kabel 1

104.5 FM en via kanaal

van de kabeltelevisie,

Huisfotograaf wint prijs

opening van de muziektent.

Overigens is het opvallend,

zo niet verontrustend, hoe-

veel panden in de Kerkstraat,

de Grote Krocht, Haltestraat

en nu het Raadhuisplein zo

kort voor de start van het

toeristenseizoen leegstaan.

Ton is terug

Na een solofietstocht van

drie weken is onze plaatsge-

noot Ton Kaspers (70) afge-

lopen zaterdag in Zandvoort

teruggekeerd. Ton vertrok

op 28 april, zoals hij zich had

voorgenomen, te fiets in de

richting van de Poolse hoofd-

stad Warschau. Via de Duitse

deelstaten Thuringen en

Beieren ging het eerst In de

richting van de Tsjechische

hoofdstad Praag, waar hij na

1480 km en vefe ervaringen

rijker arriveerde. Achteraf

operatie in 1992 verminderd

leiden. Dat is ook komende
zondag het geval, maar dan

staat Kaandorp zelf centraal

omdat hij dan herdenkt dat

hij 60-jaar

tot priester

-kek

3,30

eerde kerk:

zondag 25 1

:rdehoogir

Wijd, In

geleden

sopdra-

i.Na afloop is er uiteraard

gelegenheid deze geestelijke,

die een grote bijdragen heeft

geleverd aan de Oecumene in

Zandvoort, de hand te druk-

ken. Een gelegenheid waarvan

ongetwijfeld velen gebruik

foicr ajf van de Zandvoortse

Courant, is vorige week in de

prijzen gevallen. Rondom de

Nationale Sportweek was een

fotowedstrijd georganiseerd,

waarbij zijn deelname hem
een ie plaats opleverde. Het

gaat om de (bijgaande) foto

van de start van één van de

wedstrijden van het Oude Halt

Straatvoetbaltoernooi van vo-

rig jaar. Deze foto heeft ook a

een plaats gehad in de WMO
krant die vrij recent huls-aan-

huis verspreid werd. De prijs,

een door Taeke Taekema ge-

signeerde hockeystick, heeft

Van Nes aan de Zandvoortse

Hockeyclub geschonken die

één van haar jeugdleden er

blij mee heeft gemaakt.



Spetterende Voorjaarsmarkt Zondag 25 mei in Zandvoort!

Komende zondag, 25 mei, is het centrum van Zandvoort weer

het domein van een mega voorjaarsmarkt. De circa 275 kra-

men zullen de straten doen omtoveren tot één groot voor-

jaarsfeest. Handelaren en bezoekers vanuit heel Nederland

zullen weer richting Zandvoort trekken om dit festijn mee te te

mogen maken. Us en weder dienende, en het weerbericht ziet uitgeb:

er weer veelbelovend uit, zullen naar verwachting we

kleine tienduizend bezoekers op dit spektakel af komei

De Ondernemers Vereniging

Zandvoort (OVZ) en Pole

bruikelijke markthandelaren,

stands met antiek, curiosa en

Position zijn als gezamenlijke

organisatie dan ook erg geluk-

heel veel gadgets die u vaak

niet in de grote winkelcentra

kig dat de deelnemers, maar
vooral ook de bezoekers, de

Zandvoortse jaarmarkten zo Vee! entertainment

positief ontvangen, in omvang Ook een groot aantal

is de Zandvoortse voorjaars- Zandvoortse winkeliers in

markt uitgegroeid tot één de Haltestraat.Grote Krocht,

van de grootste in zijn soort

i'"- Nederland. Door de ervarin-

Kerkstraaten Kerkplein doen

gen van vorige markten en de Ongekende acties of extre-

grotevraag naar kramen heeft me kortingen zullen u lok-

de organisatie kunnen kiezen

uit een enorm uiteenlopend

ken. Natuurlijk zijn ook veel

nieuwezornercollectiesnual

aanbod. Zo zijn ernaast de ge- binnengekomen. Dus wilt u

het nieuwste van het nieuw- Maak er een 'dagje uit' van

ste dan kunnen de winkeliers Het wordt dus een onver-

van Zandvoort u deze dag getelijke dag voor het hele

natuurlijk ook helpen. Een gezin, waarbij het centrum
ander sterk punt ten opzich- weer zal veranderen in een

andere markten is het extra gezellig dorp. In combi-

ide programma en- natiemet de tweededag van

tertainment en kinderplezier de Week van de Zee, met on-

tijdens de markt. Zo is er ab- der andereeen klederdracht-

soluut geen sprake van een show van De Wurf op het

enkel kinderdraaimolentje, Kerkplein, staat Zand'

maar staan of lopen er tien- weer eens positief op zijn

tallen attracties van niveau, kop! Als u wilt kunt u zich ge-

voor kinderen én volwasse- makkelijk een hele dag

nen, in en door het centrum in het centrum
en staat de'bungy-jump'-at- maken, om daarna

tractie weer voor café Neuf. lekker uit te waaien op het

Opeen aantal plaatsen staan strand of plaatste nemen bij

ook bandjes die vrolijke mu- een van de deelnemende res-

ziek voor u maken. Een paar taurants.waar ueen speciaal

artiesten die vorig iaar erg marktmenu kunt bestellen!

dagje

agerda Natuurlijk worden er

geen entreegelden gevraagd

en is het straattl'e?:er gratis

De voorjaarsmarkt begint al

om 10.00 uur en duurt tot

i8.cjcj uur.Totziensdus in het

centrum van Zandvoort!

n des n ko- VooUu
Mede mogelijk gewaakt door:

Rennes Snackhouse
Ruek.1 Irsadjii Multljdan Drinkt lafblji HUkihnkaB

HOTEL

WWW.zandvoortpromotie.eu uvww_ I

E
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Trade Ard V
RADIO
STIPHOUT

Qnt&Parcs
te of Happine

.UiTROMP

IHI(S)(D

Automobielen Zandvoort
KL «0.573051» IééW Ü*-534WSM
www.trade-ard.nl a State of Happiness Haitesïmai 45

ZANDVOORT

Qajé "Het getfïefit vantfeZee™

www.hotelhoogland.nl

lole toéwitian

'-'!*<Hl 'f*MI-M

OVZB
OnrJerneiiHjrs. Vereniging Ziindvnnrr. Haltesiraai 26 " Zandvoort * 023-5712524

FUN& GAMES BIOSCOOP CASINO f



Voorjaarsmarkt:

ook op

Pe Grote

Krocht 1
.

/optiek
Staat ook op de markt met leuke

aanbiedingen vele merkbrillen

o.a. D&tjj Dolce ^ Gabana
zonnebrillen en monturen!

Grote Krocht 20a Zondvoort
Tel.: 023 -571 4395

De leukste koopjes & gadgets bij:

RADIO
STIPHOUT

Ook wij staan met een kraam
op de markt!

GROTE KROCHT 34-36

ZANDVOORT 023-5732649

O^ 5HOE REPAIR ,

QhOtvnaó

BIJ ONS VERKRIJGBAAR

BIRKENSTOCK

&_AsU&

Alleen tijdens de voorjaarsmarkt

nog enkele outlet artikelen,

waaronder stoelen en tafeltjes,

voor spectaculaire prijzen!

WIJ ZITTEN OP DE GROTE KROCHT 38

Wij zijn er ook met
leuke zomerse
aanbiedingen

Dobey Zandvoort

Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort

Tel.: 023-5719345 Fax: 023-5736804

E-mail: dobey.zandvoort@xs4all.nl

En ook

op de Voorjaarsmarkt:

Zandvoortse Courant ! 21 22 MEI 2008

(Dak ap de markt met terras

£tos
Gaat los op de
voorjaarsmarkt!

Komt u maar langs en
laat u verrassen!

Kom gezellig langs

op de markt.

Wij zijn er ook met
leuke

aanbiedingenl

Haltestraat 36
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

omgewaaid Gij... &eacficCn67icn

me hier ontzettend or

gemak 8eachclub Tien

s:i jnd paviljoen

De aankleding zor

ontspannen sfeer, waarbij het

allemaal heelsimpel isgehou-

den Ikvind hetvreselijkalshet

allemaal opgedoft wordt en je

ergens jezelf niet kunt zijn. Hier

kan ik dat wd>ertelt Mirjana.

reteng

Mirjana een echte fijn pr

"Het eten Is hier zeer smakelijk.

Vaak kies ik voor de gamba'sof

de scampi's. Beachclub Tien is

niet alleen een strandpavil-

joen, maar het restaurantidee

is hier ook groots aanwezig. Ik

vind het belangrijk om te kun-

ge'e::hten, bij dit paviljoen is

de kaart redelijk uitgebreid en

prima op elkaar afgestemd",

aldus Mirjana.

Verse vis

Grote drukte en een gezel-

lige sfeer. Maar hoe komt het

nou dat Beachclub Tien altijd

zo vol zit? Verse producten,

De menukaart is, zoals Mirjana

al vertelde, uitgebreid. Vooral

een grote keuze uit visgerech-

ten als zeebaars, zalmfilet.sli p-

tongen tongscharfi let zijn een

greep uit de vele opties. Naast

wokgerechten. Zo is er de mo-

ge ijkheid om te smullen van

bijvoorbeeld ossenhaaspuntjes

of gamba's in een pittige gem-

bersaus. Voor diegenen die nog

in de 'Sonja Bakker week' zijn

blijven hangen of gewoon
lekker en gezond willen eten

zijn er ook nog de verrukkelijke

maaltijdsalades Een van mijn

persoonlijke favorieten is de pi-

kante honing/kip salade, zeker

het proberen waard!

Lekker centraal

Een andere reden van de po-

pulariteit van deze strand-

tent is zijn ligging. "We zit-

ten hier lekker dicht bij het

dorp en daarom trekken

we ook veel toeristen aan

die via de Kerkstraat rich-

ting het strand lopen", ver-

telt Fred, manager van het

strandpaviljoen. Beachclub

Tien is 3 jaar geleden gestart

door Robin Molenaar en hij

heeft het goed gedaan. "Bij

ons vind je kwaliteit,weser-

flesjes, daarnaast maken

producten", vertelt Fred.

Het geheel loopt goed door

van het personeel. Ook met

topdrukte zorgen ze bij

Beachclub Tien voor per-

soonlijke benadering van

de gasten en weten ze op

groot aantal hoofdgerech-

ten op eerste klas niveau te

serveren. Petje af voor het

hechte team dat achter het

succes staat van dit strand-



Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heelt u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Huishoudelijke verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB. kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Café Oomstee
Vrijdagavond 23 mei
Zomerse klanken

v.a. 21.00 uur

VanKessel Live
Zaterdag 24 mei

Derde voorronde
karaoke

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Zaterdag 7 juni a.s.

Groot feest bij

Thalassa

Haringhappen!

Kaarten

van tevoren afhalen

bij Strandpaviljoen

Thalassa 18

-flüim^SpMjpp-
Take Five

sótau#aMt 9ma

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€ 34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz.nl

'W*pp|*

Organiseert

i.s.m. DE OUDE HALT

Dinsdag 17 juni 2008

Straatvoetbaltoernooi

vanaf 15 jaar!

Geef je als tweetal op bij

Bas (06-47572497)

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!
www.zandvoortsecourant.nl —

£

mMtftiimtimtMK
ortse Courant 22 MEI 2008

Dorpsgenoten

Penny Vos-Barrass

Wie is de dorpsgenote van deze week? Dat vroegen wij aan

musicalster Penny Vos-Barrass, die sinds vijfjaar in Zandvoort

woont. "Ik ben 36 jaar geleden in Australië geboren en vol-

gens mijn moeder zong ik zelfs al voordat ik sprak! Op mijn

vijftiende ben ik met zanglessen begonnen en via optredens

in schooluitvoeringen, heb ik op mijn 17e in een amateur-pro-

ductie van de musical Oliver gestaan." Leest u verder!

afgelope,

wat toch een heel

optreden is sange:

xibel moet zijn

en verschillende disciplin.

dient te beheersen.

De grote podia lonkten en om-

dat Penny ook in het bezit is

van een Brits paspoort, koos

zij voorWest End, het musical-

mekka in Londen, in plaats van

Broadway, waar zij aan vele

workshops heeft meegedaan.

Penny: "Tussen de contracten

door heb je natuurlijk ook wel

eens geen werk, maar ik ben

toen gedurende zes maanden

sde hele

n, echt ee

e ld o

Ti baai

Met de Engelse cast van de

musical 'Buddy Holiy vertrok

naar Nederland. Zij speelden

o.a. in de Stadsschouwburg

in Haarlem en werden onder-

gebracht in Gran Dorado in

Zandvoort. Daar ontmoette

zij Oscar Vos, die in het zwem-
bad als vrijwilliger van de red-

dingsbrigade zwem les gaf." In

de bar sprong de vonk onmid-

dellijk over en het resultaat is

dat wij nu vijfjaar getiouvvd

den terug naar Engel

zij een heel goed contract

in 'Sunset Boulevard' te spe-

traden wij op in Belfast in een

schitterend theater en hoewel

zij al dertig jaar niet meer ge-

vlogen had, trok moeder Sonja

Vos toch de stoute schoenen

Rob, Peter en Mickey Keiler en

natuurlijk Oscar komen kij-

ken. Dat was echt geweldig."

De bruiloft in Zandvoort was
ook een primeur. Als eersten

kregen Oscar en Penny toe-

stemming om op het strand

te trouwen. Dat deden zij in

strandpaviljoen Skyline, dat

Oscarsamen met broer Ronald

unt. Het is niette verwonde-

n dat Skyline de laatstejaren

flemaal in Australische sfe-

n is omgetoverd, compleet

et didgeridoos en boeme-
ngs. Penny's ouders sturen

rege Im at i g a ut he nt ie k m ateri-

aal op en de bijzondere bieren,

zoalsVictoria Bitteren Carlton

Gold (Penny's lievelingsbier)

worden door Oscar en Ronald

zelf geïmporteerd.

hebben

maakt, waarbij Zuid-Amerika,

Australië en Zuid-Oost-Azië

werden aangedaan.

;gent in Engeland heeft

:lijk contact op-

et Joop van de

ils resultaat dat

zij in Nederland aan de slag

kon. "Ik had vier maanden

de tijd om Nederlands te

leren, maar begin 2003

kreeg ik de rol als un-

derstudy van Maria in

de 'Sound of Music'."

Daarna volgden onder

met Pia Douwes, Stanley

Burleson en Vera Mann
ij understudy als

Maria Magdalena in 'Jesus

Christ Superstar' Een prach-

eer vermoeiende

Penny weggelegd

in 'Cats'."Wekelijks heb ik toen

bij Maarten Koper fysiotherapie

gehad, want vooral het voort-

durend op handen en voeten

lopen, wat bij deze uitvoering

hoort, is topsport!" Dat dit ech-

ter niet voor niets was, blijkt wel

uit het feit dat zij begin 2007

een award kreeg voor beste

understudyalsGrizzabella! Dat

Pennyinderdaad zeerflexibel is.

blijkt ook doordat zij recent is

ingevallen in het stuk Fantast ics

met Arjan Ederveen en Johnny

Kraaykamp. Voor drie shows

had zij slechts anderhalve dag

repetitietijd.

In augustus starten de repe-

tities voor 'Sunset Boulevard',

waarin zij al eerder heeft ge-

speeld (zie boven). Ditmaal

staat ze samen met sterren als

PiaDouwes,SimoneKleinsma,

Antonie Kamerling en Maike

Boerdam op de planken. De

première is op 7 oktober en wij

wensen Penny nu alvast heel

veel succes toe. Deze zeer en-

vooral getalenteerde dorps-

genote (die ook nog schilde'::

verdient het!

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Ook in weekeinde nog mooi weer

Het fraaie meiweer heeft, na de regenonderbreking van

afgelopen zaterdag, gewoon een leuk vervolg gekregen,

met gedurende de rest van de week (weekend incluis) een

droog, zonnig en geleidelijk ook weer warmer plaatje.

Hogedruk prijkt nog steeds kervanaf land wordt aange-

boven Scandinavië en geeft voerd en dus meer stof kan

aflandige

mate de we-

ien. Stapelwolken

bepalen dus ook het weer-

de rt steeds warmere lucht beeld voor deze donderdag,

meebrengt richting de Lage naast natuurlijk die zonnige

Landen. Tegen hetweekeinde perioden. De kans op een

zal de temperatuur alweer enkele bui is nagenoeg nul.

een avontuurtje hebben Pas in de

gewaagd richting de 23-24 mende w
graden en het zou wel eens buienkan^

een teken van atmosferische

stabiliteit kunnen zijn (rest Mi

zomer..??) dat het kwik niet

heel snel doorschiet

tropische 30.

oop van het ko-

ekeinde kan die

iets toenemen.

ie perspectieven dus

de diverse (buiten)ac-

de tiviteitenen het strandweer

natuurlijk prima, ondanks

chijnlijk blijft het dewatvl

tot en met begin volgende De zeewatertemperatuur

week, enkele rimpelingen is inmiddels al opgelopen,

daargelaten, overwegend maar met 13-14 graden is

goed weer en indien mei dit het natuurlijk nog veel te

werkelijk waarmaakt wordt koud voor een aangenaam

het steeds waarschijnlijker zwemmoment.
dat 'ordt

April was op veel plaatse

al erg droog en hetzelfd

geldt voor deze maand I

de Zandvoortse regi

Mooie Hollandsi

norama's: stapelwolken ir

diep Noors blauw hadder

en ook vandaag is dat nau

welijks anders. Met een noor

dei-wind kracht 4 werd df

lucht via de Noorse bergen Noordwest-Nederland d

aangevoerd en bevatte z-

weinig vervuiling. Daard.

was het horizontale zi(

uitstekend te noemen de af- brandjes lijkt

gelopen d;

et

de droogte (er is gemiddeld

ca 30 millimeter geval-

len tot afgelopen zondag),

terwijl er plaatsen

Vanaf vandaag wordt de

lucht iets minder transpa-

rant, omdat deze nadrukkel ij-

Temperatuur

hebben opgevangen. Het ri-

sico op bos, berm - en duin-

rden in hetweekeinde,

ker omdat die ooster iets

ntrekt.

Mare Putto

Min 8-9

Zon 80%

Neer laS 5%

70%

10%

24-25 23

12 13-14

65% 60%

15% 30%

ONO.4 ono.4(5)



MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

iÉiüifiiÉi 1
Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

rl
i |

rONINGINRICHTERS

38jaar vakmanschap!

(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

Zonwering Parket

Gratis meet —en montagedienst!

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

vww.medina-woninginrichtine.nl

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 22)

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

3>Cwekerlj

Groot assortiment

zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van StoIbGrgwGg 1 TgI.57 170 93

Promotie 26 mei l/m 7 juni 2008

\ls dank vow uw aankopen geefl Clarina u

Lm 4 favoriete miniaturen cadeau!

Bezorgen bij u in de buurt

Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

Aantrekkelijke bijverdienste

Lekker bijverdienen

en flexibele werktijden

Word ook postbezorger!

SELEKTMAIL
NEDERLAND

Dü's andere post

Sclckt Mail zoekt bezorgers in:

Zandvoort ten noorden en

zuiden van de spoorlijn

Maandag 2 juni - 20.00 uur

Op naar Gebouw De Krocht

voor het grote Toekomstdebat over Zandvoort

I
Kom ook en praat mee

Om stipt 20.00 uur start het debat. Mis het niet. Il

Ze zijn het startpunt voor het debat.

*e ontwikkelingvan Zandvoort. Veel mei

, jan met Zandvoort. Het college van Burgt.

ner of organisatie heeft u natuurlijk heel goed il

t in Gebouw De Krocht. U bent welkom vanaf 19.31

~t de gemeente de vier t"
~'"~



Vier scenario's voor de toekomst - Wat spreekt u het meeste aan?

Ons Sandevoerde Zandvoort Buiten Parel aan Zee €uropa Beach

In dit scenario verandert Zandvoort in een groene woongemeente die

helemaal ingericht is op het genieten van de prachtige plek door voor-

namelijk senioren en ouderen. Dit gaat wel ten koste van het toerisme.

Wonen met veranda en weinig winkels

Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste grootschalige woonprojecten.

Daarna bereidt Zandvoort zich bewust voor op de gevolgen van een krimpende

bevolking en economie. Senioren, bemiddelde 'pre-pensionado's' en ouderen die

het niet al te breed hebben voelen zich thuis in Ons Sandevoerde. Er worden veel

verschillende (levensloopbestendige) seniorenwoningen gebouwd in een 'ouderen-

proof'woonomgeving. De projecten zijn kleinschalig in een historische architectuur

met bijvoorbeeld de typisch Zandvoorlse veranda's' In sommige wijken zijn flats

gesloopt voor parken en plantsoenen. Veilig. rustig en t omfortabel wonen is het

resultaat. Er zijn alleen nog winkels voor de dagelijkse boodschappen. Cafés en

disco's hebben plaats gemaakt voor tearooms en traiteurs. De zorgstructuur is

op vitale ouderen gericht met klantgerit lite thuis/or^ en diverse gemaksdiensten.

Maar is er ook van alles te doen. Want dr hedendaagse senior is 'forever young':

mobiel, vermogend en ondernemend.

Rust. ruimte en groen

Het is merkbaar stiller in en rond Ons Sandevoerde. Het Circuitpark Zandvoort

is met het aflopen van het contract verdwenen. Het Holland Casino en het Circus

zijn al eerder vertrokken. Het aantal strandpaviljoens en strandhuisjes is flink

teruggelopen. Dat brengt meer ruimte en rust op het strand. Door de krimpende

Zandvoortse economie is een klein vernieuwd deel van bedrijventerrein Noord

overgebleven. De rest is veranderd in groen en woningen.

Sluiting van scholen

Sommige scholen, welzijn- en sportvoorzieningen zijn door het sterk teruglopend

inwonertal verdwenen. Culturele evenementen zijn vooral gericht op de eigen bevol-

king en veel minder op toeristen. Door de afname van het toerisme en het aantal

forenzen heeft Zandvoort geen extra wegen nodig. Daardoor rijden er ook minder

treinen en bussen in de zomer en buiten de spits. Het traject Zandvoort-Overveen

dreigt daardoor onrendabel te worden. Lijn 81 brengt je vanuit de woonwijken naar

het station en belbussen zorgen voor het overige vervoer binnen Zandvoort.

In dit scenario verandert Zandvoort in een veelzijdig, vitaal en eigenzinnig

woongebied van de Randstad. Grootschalige woonprojecten werken als

een magneet op nieuwe bevolkingsgroepen. Zij profiteren graag van de

unieke ligging van Zandvoort, maar houden elders hun baan. Dit gaat wel

ten koste van het 'groen' in het dorp. Door de afname van het toerisme is

het totale winkelaanbod verkleind. Het aantal simpele restaurants neemt

af en de 'patatcultuur' maakt plaats voor een'sushicultuur'.

Prachtwijk Noord

Uitvoering van het LDC en de Middenboulevard zetten de toon voor verdere

wervend hoogwaardig woonklimaat op met een half-stedelijk karakter. Noord is de

mooiste wijk van Zandvoort geworden met een extra bebouwingsrand. Dat trekt

vooral gezinnen met kinderen en werknemers in de dienstensector. Ook langs het

circuit wordt gewoond. Een paar keer per jaar vinden daar nog races plaats, waarbij

de allernieuwste schone brandstoftechnologieën worden getest. Kamperen paste

niet meer in het nieuwe kwaliteitsimago van Zandvoort. Door het accent op de

woonfunctie is het aantal paviljoens afgenomen. Het bedrijventerrein in Noord is

opgeknapt en deels omgevormd tot gemengd woon-werkgebied met ruimte voor

een bedrijf aan huis.

Thuis door sport en cultuur

Meer inwoners vragen meer schoolcapaciteit, meer zorgvoorzieningen, sport

en welzijnsvoorzieningen. De nieuwe stroom inwoners veroorzaakt tevens een

specifieke vraag naar cultuur en evenementen. Deelname en bezoek aan sport,

cultuur en evenementen dragen ertoe bij dat zij zich steeds meer thuis voelen in

Zandvoort.

Vaker met bw, et\ rwe

Vanwege het flinke aantal thuiswerkers blijft de verkeerstoename beperkt. Ook
omdat de nieuwe forenzen vaker gebruik maken van bus en trein, zijn nieuwe wegen

naar de regio niet nodig. Wel komen er binnen Zandvoort nieuwe verbindingen

bij voor auto's, fietsers en voetgangers in de vorm van een 'allee', zoals de door-

getrokken H. Heijermansweg. Door het hogere passagiersaanbod rijden er meer

treinen en bussen in de spits. Lijn 80 is gepromoveerd tot een snelle regiobus,

waarbij lijn 81 zorgt voor het vervoer binnen Zandvoort.

Door het stimuleren van kleinschalige toeristische voorzieningen keert

Zandvoort in dit scenario terug als sfeervol vissersdorp en hervindt haar

grandeur. Dat uit zich vooral in een groene en monumentale inrichting.

Door de geringe woningproductie loopt echter wel het bevolkingsaantal

terug. Toeristen komen graag naar deze parel aan zee en houden met hun

bestedingen de winkelvoorzieningen op peil.

Mor. talw.

Alle scenario's staan in de Dialoognotitie - check www.zandvoort.nl

Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste forse woningbouwprojecten.

Daarna worden in Noord enkele flats gerenoveerd en gesloopt. Dat brengt ruimte

voor speelplaatsen, waardoor er weer kinderrijke gezinnen komen wonen. Ook in

enkele verouderde buurten buiten Noord worden verschillende gebouwen ambitieus

opgeknapt. Het resultaat zou je "monumentaal vernieuwend" kunnen noemen.

Kleinschalig, rustig en sfeervol

Zandvoort zegt het massatoerisme vaarwel en raakt door gerichte promotie in

trek als sfeervol kleinschalig vakantieoord. De bezoekers zijn vooral gecharmeerd

van het authentieke dorpse karakter. Anonieme hotelketens maken plaats voor

boutiquehotels, themahotels en bed en breakfastvilla's, met wellnessfaciliteiten. Op
de campings zijn de stacaravans verdwenen en verblijven de toeristen in campers,

blokhutten, duin bungalows en luxetenten.

Het dorpscentrum is een klein paradijs voor 'funshoppers' die na het winkelen neer-

strijken in een van de vele kwaliteits restaurants. Laat op de avond is het vrij rustig

in Zandvoort. Het nachtleven is beperkt tot een enkele nachtclub en disco.

Vooral omdat er meer wordt besteed per bezoeker, zijn de winkelvoorzieningen voor

de bewoners op peil gebleven. Door het verminderde massabezoek doen alleen

enkele gespecialiseerde paviljoens nog goede zaken. Sportieve evenementen krijgen

alle ruimte op het strand, zolang ze maar geen herrie veroorzaken.

De voorzieningen op het gebied van welzijn en onderwijs gaan iets achteruit door

het teruglopend bevolkingsaantal. Cultuur en evenementen zijn vernieuwd en dragen

bij aan de verhoogde aantrekkelijkheid van Zandvoort voor de verblijfstoerist.

Verkeer

De bescheiden groei van het toerisme zorgt ervoor dat trein en comfortabele snel-

bus vaker rijden. Bovendien kiest de sportieve verblijfstoerist voor zijn ontspanning

vooral voor het wandelen en fietsen. Daarom zijn er allerlei paden aangelegd rond

Zandvoort maarooknaarde verdere omgeving. Toch betekent meer toerisme niet

meer gemotoriseerd verkeer, omdat de gasten meer verspreid over het jaar komen

en langer blijven. Daarom hoeven er geen nieuwe wegen bij te komen. Wel zijn er

rond het centrum verschillende extra parkeermogelijkheden gemaakt.

Door het groots en goed aan te pakken ontwikkelt Zandvoort zich tot dè

badplaats van dezich internationaal profilerende 'Amsterdam Metropolitan

Area'. Het nieuwe wervende toeristisch woonklimaat trekt vooral nieuwe

doelgroepen aan die het 'levendig wonen' van het mondaine strandleven

hoog waarderen. Die zien evenementen niet als last maar als lust. Vooral

ouderen, voelen zich niet meer thuis en trekken langzaam weg.

Grootschalig en bruisend

Zandvoort heeft een grootschaliger en minder groen karakter gekregen, vooral

aan de Boulevard en het circuit. Door eigentijdse gebouwen is het bovendien

een bedevaartsoord voor architectuurliefhebbers. Heel Boulevard Noord en een

deel van nieuw Noord is totaal vernieuwd met grote internationale hotelketens

en verschillende soorten woningen voor werknemers in de toeristische sector.

In het centrum en aan het strand worden veel grote, spraakmakende evene-

menten gehouden. Dit legt de winkeliers geen windeieren. 'Big spenders' doen

het winkelaanbod toenemen en verbreden. Vooral internationale winkelketens

vestigen zich in het centrum.

In het centrum en op het strand bruist het nachtleven het hele jaar door. Meer

dan de helft van de paviljoens is het hele jaar open. De aanleg van een zee-

jachthaven met twee pieren maken het toeristisch masterplan compleet. Het

circuit verwelkomt vele internationale wedstrijden. Ook is er een themapark

en een automuseum bijgekomen. Dit alles zorgt voor een flinke uitbreiding van

de werkgelegenheid in de toeristische sector. Bedrijventerrein Noord is stevig

opgeknapt.

De gemeente investeert veel in toeristische voorzieningen op het gebied van

cultuur evenementen en sport. Dat gaat ten koste van onderwijs en welzijns-

voorzieningen die sterk op de eigen inwoners zijn gericht.

iightrail c.n :i)i'ii,>i(uj(,.'i

Door het extra toerisme kan het spoor worden doorgetrokken als lightrail langs

de Boulevard met extra halteplaatsen. Tevens is het busverkeer fors uitgebreid.

Bij een werelds 'beach life' hoort ook het koketteren in je cabrio langs de kust.

Dit vergt wel een uitbreiding van het wegennet binnen Zandvoort, rondom het

circuit, Noord en doortrekking van de Herman Heijermansweg.

Genieten van de duinen

Het duingebied is volledig opengesteld voor recreanten met allerlei nieuwe

toeristische voorzieningen. Met herkenbare entrees, thematische routes en witte

fietsenplan is het duingebied is een echte publiekstrekker geworden, dat dezelfde

aantrekkingskracht heeft als het nationaal park De Hoge Veluwe.



Welkom ~^^y
in de Toekomst van Zandvoort W Forum geeft eerste reactie

We staan op een kruispunt - Wat voor een badplaats wil Zandvoort zijn en

hoe moet Zandvoort zich dan verder ontwikkelen. Wil de gemeente in de

verdere toekomst haar toeristische positie verstevigen of kiest Zandvoort

vooreen versterking van de woonfunctie? En kiest de gemeente daarbij dan

voor kleinschalige of grootschalige projecten? Dat zijn de meest strategi-

sche vragen die Zandvoort wil beantwoorden om tot een nieuwe visie te

komen op de ruimtelijke toekomst. Deze vragen zijn in de eerste fase van het

proces naar voren gekomen uit de raadpleging van bevolking, organisaties,

raadscommissie, college en ambtenaren als ook uit verschillende analyses.

Deze vragen vormen de basis voor vier scenario's, die op hoofdlijnen al in

de eerder verschenen Koersnotitie zijn aangeduid.

In de recente Dialoognotitie zijn deze scenario's verder uitgewerkt, on-

dersteund met bijbehorende kaartbeelden. Aan de hand hiervan willen wij

graag een diepgaande discussie voeren over de gewenste ruimtelijke ont-

wikkeling van onze gemeente. Dat gebeurt op 2 juni a.s.. Als de inwoners,

de ondernemers en de Zandvoortse organisaties de ontwikkelingsrichting

voor Zandvoort hebben besproken, gaat de raadscommissie daarover ver-

der praten op 18 juni aanstaande. Daarna werkt het college alle resultaten

uit in een ontwerp-structuurvisie. Deze legt de gemeente in november van

dit jaar ook weer voor aan de bevolking. Het doel is om voor de zomer in

2009 een door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie te hebben,

die de richtinggevend is voor alle nieuwe projecten in de gemeente voor

de komende 15 jaar.

Programma

Vanaf 19.30 uur zaal open - Gebouw De Krocht

20.00 uur Introductie door wethouder Bierman

20.10 uur Toelichtende presentatie van de scenario's

20.30 uur Reactie van forumleden en vragen vanuit de zaal

21.00 uur Pauze

21 .15 uur Debat over een aantal thema's

22.00 uur Eindpeiling over voorkeursrichting

Doe mee met het belangrijkste debat van Zandvoort!

Tot 2 juni 20.00 uur in Gebouw De Krocht

Om de discussie te stimuleren zullen vier vertegenwoordigers van organi-

saties en bedrijven een eerste reactie geven op de vier toekomstscenario's.

En reken maar dat dit de tongen in de zaal los zal maken.

Ger Cense van het Genootschap Oud Zandvoort

reageert op 'Ons Sandevoerde'.

Theun Oosterhuis van woningbouwvereniging EMM
pakt uit over 'Zandvoort Buiten'.

Frida van Diepen-Oost van Nationaal Park Zuid-Kennermerland

beoordeelt de 'Parel aan Zee'.

Peter Michalides van Holland Casino bespreekt Europa Beach'.

(deelname alle formumleden onder voorbehoud.)

Gebouw De Krocht

20.00 uur I

Met deze banner
nodigt de gemeente
straks iedereen uit.

Meldt u a.u.b. van te voren aan voor het debat

• Schriftelijk: richt uw brief aan gemeente Zandvoort

t.a.v. mevr. Lianne van der Hek
• Telefonisch: 023 - 574 02 33, mevr. Leny van der Vaart

• Per e-mail: toekomstdebat@zandvoort.nl

• Aan de balie van het raadhuis.

Deze bijlage is een uitgave van de gemeente Zandvoort
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Meesterlijke uitvoering door The Atlantic Trio

en helaas matig bezochte Protestantse Kerk gaven de drie 'hupje' als bij zigeunerin uziek

musici van The Atlantic Trio afgelopen zondag een geweldig op-

treden ten beste. De thuisblijvers hebben beslist iets gemist.

door Erna Meijer

The Atlantic Trio, bestaande

uit BasVerheijden (piano), de

NoorVegard Nilsen (viool. een

Vuillaume uit 1860) en de cel-

list Ansfried Plat, werd in 2003

opgericht en heeft sindsdien

een groot aantal successen be-

haald, zowel nationaal als over

Geopend werd met het trio in

Bes (KV 502) van Mozart, één

van zijn bekendste werken.

Het Allegro was fris en opge-

wekt, terwijl in het Larghetto

een beschouwend thema te

horen was. De diepe, warme
klank van de cello (Plat speelt

onder andere ook in het Radio

Filharmonisch Orkest) versmolt

helemaal met het krachtige

pianospel van BasVerheijden,

wiens mimiek soms totaal in-

levingsvermogen toonde. Het

Allegretto was, zoals de naam
al aangeeft, vrolijk.

Johannes Brahms' doen een

uit vier delen bestaande po-

sitieve compositie gespeeld,

namelijk het trio in C, opus

87. Het Allegro was een 'stoer'

open gsaeel waarin het leek,

zoalsVerheijden het verwoord-

de: "Alsof men door een deur

wil en het niet lukt om deze

te openen." Er moest 'gewerkt'

worden. Het Andante con moto

echter vormde hiermee een

groot contrast: een langzaam

te horen

tem pi. Heel mooi! Het geheim-

zinnige Scherzo was af en toe

dreigend maargingover inon-

verwachte opklaringen. De vi-

ool in de Allegro giocoso kreeg

hier meerde kans om te zin-

gen, wat echter strikt verboden

was voor de toehoorders!

Na de pauze werd het trio in

c, opus 66 uit 1845 van Felix

Mendelssohn-Bartholdy uit-

gevoerd, een van de topstuk-

ken uit het repertoire voor

fuoco werd een breedsDi:-iki;j

heimzinnig voortschrijdend

motief, terwijl in het Andante

espressivo de strijkers bewust

prachtig langzamer speelden

dan de piano. Na het Scherzo

volgde een zinderende finale

(Allegro appassionato), waar in

on .istige, woelige me: ef.es

afgewisseld werden door een

koraal a la Bach. Het leek soms

wel of er een heel orkest aan-

Het publiek v :end e

tho ast 1

prestatie van The Atlantic Trio

meteen langdurig applaus. Als

toegift werd een ontroerende

:a-igo van de.Argentijnse com-

ponist Astor Piazola gespeeld.

Een geweldig slot van een ge-

weldige middag.

Maarten van der Grinten

succesvol in De Krocht
Het laatste concert van het seizoen 2007-'o8 van het trio Jo-

han Clement werd aangevuld met een optreden van gitarist

Maarten van der Grinten. Met zijn vingervlugge spel ontving

de gitarist menig open doekje.

door Lienke Brugman

Gitaar is niet het mak <e: |k'.-te

instrument om te bespelen.

Van der Grinten bewees ech-

ter afgelopen zondag zijn in-

strument tot in definesses te

beheersen. Het trio van Johan

Clement was de perfecte be-

geleider voor deze zeer veel

gevraagde gitarist. Voor de

mers die tot in perfectie wer-

Atteinoon Pa-is'.'les Pa abras'

en 'Girl next door' zeker ge-

noemd mogen worden. Een

exp esie van kla-<en voor c,e

echte jazzliefhebbers weer-

klonken door het gedateerde

gebouw. Wanneer wo-d: de:e

locatie nu eens onder handen

Voorde pauz>

zo enthousiai

bezig, dat de

ingekort moest worden. Geen

probleem! Na de korte pauze

der aankondiging ten gehore

gebracht. Enthousiasme en

improvisatie was het credo

van dit optreden. Het is te

hopen dat deze optredens

volgend jaar beter bezocht

gaan worden, want waar kun

goede jazzmuziek beluiste-

ren. Na de zomerstop van

enkele maanden, start Jazz

in Zandvoort weer in oktober.

Voor het 7e seizoen kan de

I

:h z z liefhebber op de website

www.jazzinzandvoort.nl rus-

tig bekijken welke artiesten

er dan weer zullen optreden.

Begin augustus wordt de aan-

dacht gevraagd voor een bui-

ten ia:zoptreden in het dorp:

het Jazz Behind The Beach

Meer informatie wordt tegen

die tijd gepubliceerd in de

Zandvoortse Courant.

Dansvc)orstelling 'Anders

te zijn geweest bij dansend

: Laatste grote productie Conny Lodewijk

Na 22 jaar intensief betrokker .«*» S presenteren, acteren. Conny is

Zandvoort, heeft Conny Lodewijk ervoor gekozen om zich wat getraind om talent te spotten dit jaar. Het is Lodewijks laat-

ste grote productie, dit jaar

zijn ertwee voorstellingenvan
meer terug te trekken achter d schermen. Aanstaande zater- f» M 1 dan moeten ze wel zelf willen

dag, 24 mei, staan de laatste twee grote producties van haar
\ - n 1 en er voor open staan", zegt anderhalf uur in plaats van

gepland in stadsschouwburg V' Isen. ^^ 1 Conny Zo heeft bijvoorbeeld één van drie uur en Studio 118

1 Alain Clark ook nog eens tij- stelt ioo kaarten beschikbaar

door Stephanie Vork van de voorstellingen ", aldus 1 dens een voorstelling van aan de vrijwilligers van KiKa

Conny 1 Studio 118 opgetreden. (Kinderen Kankervrij).

De balletlerares van vele

Zandvoortse kinderen blijft Talenten 1 Voorstelling 'Anders' Er zijn nog kaarten beschik-

wel betrokken bij de hele orga- In al die 22 jaren heeft Conny * -nj». 1 De aankomende talenten die baar. De voorstelling van

n satie rondom haa*St..d "8. veel kinderen in Zandvoort ^^ ^^L^t 1 zaterdag een kans krijgen op de Zandvoortse kinderen

maar de productie en choreo- zien opgroeien, die bij haar »T«W het podium van Velsen zijn is om 15.00 uur 's middags,

grafieën geeft zij uit handen les hebben gehad. En daar zangeres Joyce Vastenhouw, de Heemstede groep doet

aan Rachel Manuputti, die zelf zitten ook talenten bij, zoals ^even om zichzelf te laten Nina en Nancy van muziek- 's avonds een voorstelling.

ook van kleins af aan les heeft Monique van der Werff en ien. Niet alleen maar dan s- school New Wave en aanko- Volgens Conny zijn de voorstel-

gehad van Conny"Maa' ik bh f Kareem Raïhani. Wat Conny alenten, maar ook bijvo r- mend actrice LizzyHennequin lingen veelbelovend: "Tijdens

wel de kleintjes lesgeven en ik belangrijk vindt en ook altijd aeeld als je goed kunt zing n, voor de presentatie van de de generale iepet tie <iee^ k al

zal de organisatie blijven doen doet, is deze talenten een kans ti uziek kan maken, schilder n, opening. De voorstelling heet kippenvel, het was magisch 1"
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Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandmast.

Te!.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453

1

E-mail: kittynillemse@pkinet.nl
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CARTIER

DÉLICES

BURBERRY
BRIT

Eau de Tolletle 30 ml

32% KORTING

BOURJOIS
QRAINS DE

BEAUTÉ LIJN

Douchegel, Deo

Roll-On, [

RADIO + TV

08:00 Countrytrack (h)

(weekendeditie)

20:00 Colden ZFM (h)

2i:oo TeppZeppl
23:00 Eb&Vloed

Donderdag

Zandvoort(h)

20:00 Countrytrack

2200 De Hoop
2300 Eb&Vloed

Vrijdag

08:00 ZFMJazz(h)

1500 Eurobreakdown

17:00 Jeweekendln

19:00 Vrijdagavond Café

Maandag
08:00 Zandvoortop

Zaterdag (h)

2300 Eb&Vloed

Dinsdag SS*—,
Kennemerlandfh] Zandvoort

2000 ZFMJazz(h)

22:00 In Zandvoonii Zaten

23:00 Eb&Vloed

14:00 Zandvoortop

Zaterdag

17:00 ELM-SSI-e^doVv-ihi

1900 Royon-alr

Woensdag
oS:oo Vrijdagavond Café (h)

20:00 Klass™k(h)

zlcht(h)

23:00 Eb&Vloed

V

23:00 NightWalk

bHH%
24 aiaptrdag aa alrl

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Indiana Jones and the

Kingdom of the Crystal Skull

Steven Spielbe

de handen

het vierde

van Indiana wordt door

een Engels heerschap in

dienst genomen om, diep

in het Amazonegebied,

een eeuwenoud magisch

me kracht bezit te gaan

zoeken. De Indiana's

zoon vermoedt dat er

iets niet helemaal in de

haak is. Al gauw stuit hij

opeen machtig geheim-

zinnig genootschap, dat

het afschuwelijke plan

heeft opgevat om een

eeuwenoude kracht te

gaanontketenen .nd

Jones vertrekt samen
met Sabrina, de dochter

het Amazonegebied.
Daar ontdekken beide

groepen een nog altijd

bestaande

beschaving. Zal 'Indy' in

staat zijn om een halt

toe te roepen aan het ge-

heime genootschap.dat

de krachten van de Maya

cultuur wil misbruiken

om de wereld heerschap-

Filmprogramma
22 mei t/m 28 mei

tev.

Uitje DAC:

Te vochtig, maar wel gezellig

Het was jammer van het weer. Na al die dagen zon en warmte

was het afgelopen zaterdag koud en regenachtig. De organi

salie van Uit je DACI (DAC = Dance Against Cancer) had gere

kend op ongeveer 5000 man dansend publiek bij de paviljoen

Skyline, Bruxelles en Mango's Beachbar, maar het werden e

rond de 1000. Een forse tegenvaller dus.

^^^^^^^^—^^^^^^^^— Zandvoortse Courant

Vitaal Verder loos op. Het was jammer da

Het goede doel dat met dit grote actszoalsJeroenvan de

strandevenement onder- Boom en Van Velzen al vroe
:

p de avond waren geprc

rd toen het nog aa

22 MEI 2008

steund wordt, is het project

ViVe! (Vitaal Verder) van het

Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis en het Nederlands

Kanker Instituut. Revalidatie

en nazorg van patiënten met

kanker is ontzettend belang-

rijk. Dankzij veel onderzoek

genezen steeds meer mensen

van kanker of leven langer met

kanker. ViVe! is daarnaast een

:entrum v

zoek wordt verricht naa

verbeteren van besta.

revalidatiebehandelinge

het ontwikkelen van nie

behandelingen.

Belangeloos

ondel

het

difftUi -Vork

ald Vos, één van de eige-

:n van Skyline, legt uit

>rom hij wel en minder te-

len is: "Qua opzet was het

feest magnifiek, maar ja, het

was helaas wat vochtig. Het

werd een gezellig lokaal feest,

"e -wijl het e gsnl < ~. e bedoe-

ling was om echt iets groots

neer te zetten."

opbre

iken) var

n Skyline

ijn perso

toch waren ze ei

lichten geluid

v

werd gesponsc

en artiesten trad.

(eten en

het dansfeest

sar ViVe!. Ronald

; heel erg trots

eel: "Zij hebben

erkt,

lemaa["Het

. deze avond

-rd e

lieten het toen nog afweten.

Pas rond een uur of zeven

werd het droog en drukker.

's Avonds werd het toch wat

drukker en ging het publiek

best wel uit zijn of haar 'DAC'

op de muziek van bekende

namen als DJ Dennis van der

Geest, Wouter van der Goes,

Gerard Ekdom, DJ Tettero,

Edwin Diergaarde en Eddy

Zoëy en zijn band. Naast de

DJ's en artiesten was er een

fun casino van Holland casino

en liepen er verpleegsters rond

met 'injectiecocktails' vanuit

de Intensive Care 8ar

Voor herhaling vatbaar

Ondanks de lagere opkomst,

het vochtige en koude weer,

was de sfeer uitstekend en

had iedereen het naar z'n zin.

Als het aan Ronald Vos ligt, Is

het Uitje DAC feest zekervoor

herhaling vatbaar!

Heb je ff...

... voor Ellen Pluijs, 21 jaar

Waar kennen

we jon van?

"Wadi 'schijf! lijk var\ mijn bij-

baantje b[ Café Koper op het

<erkp ei-'. II s- dag 11 hetvvee'-

erid kan je mij daar vinden als

ledeïVe'kster 1- de bediening.

Ik heb het er erg naar mijn zin.

let ïVerk is leuk. m;jn collega's

zijn leuk en de sfeer is altijd

Wat doe je naast je bijbaan?

"Ik z.t In het 3e aar '.an de otel school in Pe-i l laag. Volgend

jaar is mijn laatste st-d'^aar en il hoop ds ze af te kunnen

"or:!en ir iiet bu lts -land. Ir m ju .ï : X.\\c- roe k.graar- gore. i;
! s

dingen met vriendin re 11. hm la a-.oppen c u tg aan natuur ijk

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
•:

-." ( ri s ke ."i|..ia;j var.t :.".a"é i'.euïl's w-.-f-cn mot ;:' g-oopie

vriendin-e'. O-.i' d-i'<en -. s se-' . i|-:. s s' Metsen gs:s I .g
-. at.

Op zaterdag gaar .vs moe sta: raar Pauzes of de Chin. Met

-oei ..e si- 1':.- js m j \ ni;"S' op si-, vf .s-,eurir te- i\?.ti Vaa- bj

voorl e..' op hst'- ot:a-^" bj iiearhe 11b
".'

s-, ..ant daar <i.m js

I Know Where It's @
Zaterdag 24 mei:

Dansvoorstelling 'Anders' van Studio 118 1

Stadsschouwburg Velsen. De Zandvoortse lee

lingen vertonen hun danskunsten vanaf 15.

o

.snd-i

ingmetdai

:&/

Zaterdag 24 mei:

Er is weer een karaoke-avond bij Café Oomstee.

Vind je zelf dat je een mooie zangstem hebt?

Kom langs, zing mee en wie weet 1

11 de r;;lv in;-.

8Je

Zondag 25 mei:

Verschillende feesten @> Bloemendaal aan

Bij Beachclub Vroeger vindt het feest

J-The Gift' plaats, dit duurt van 13.00 t/m 24.00

-. Met o.a de DJ's Randy Katana, Rank 1,

Cor Fijneman en Eric van Kleef. Kaarten kosten

in de voorverkoop en € 16,50 aan de deur.

O/erder is er een nieuwe editie van 'Sneakerz'bij

BLMgenkanje bij Bloomingdale weer losgaan

l tijdens 'Sundale'.

Wij zoeken jou
Heb je iets leuks te vertellen

ofte laten zien; mail het onsl

jongiSCzandvoorteecoumnt.nl

Sutiah
Pauline

Stepbame
llja

Column

Mannen
Waarom zijn mannen se

zo ontzettend irritant...? Zo

ook van de week. 's ochtends

vroeg werd ik wakker

aan een lange werkdag te

beginnen. Allereerst bracht

ik een bezoekje aan het

kleinste hokje van het huis

voor een ochtendplasje.

Aangezien ik nogal last heb

van een ochtendhumec

het beter als mensen op dit

moment vooral niks tegen

me zeggen en ook absoluut

niets verkeerd doen. Ik liep

het toilet in en tot mijn

grote ergernis was het w
zover. De wc-bril, hij stond

omhoog. Als er iets Is waar

ikeenbloedhekelaanheb.is

het wel aan een opstaande

wc-bril. Met een stukje wc-

papler in de hand zorg ik

ervoor dat de bril met een

enorme knal op de pot valt.

Hèhè, de dag Is weer

gonnen... Stampend komt

er iemand de trap af. Meer

dan een schrale "Hoi pap"

kon Ik er niet uitkrijgen,

aangezien mijn vader de

enige man in huis is.en hij

dus verantwoordelijk isv

die opstaande wc-bril.

Waar ik me ook aan irriteer

is dat stoere gedrag vai

die jonge guppies we
mee ik in de trein zit of

die ik tijdens een avondje

stappen tegen het lijf loop.

Is het nou zó moeilijke

gewoonweg een drankje te

drinken, een dansje te dos

en een 'serieus' gesprek te

voeren? Uit ellende ga ik

dan maar aan de rosé,\

vrijwel altijd leidt tot een

brakke zondag, waardoc

mijn ochtendhumeur va

blijvende aard is. Misschie

ligt het ook wel aan mezel

Ik heb een ideaal beeld van

kan voldoen. Alleen rest rr

dan nog steeds de vraag

hoe het mogelijk is dat z

ook niet een klein beetje in

de buurt komen. Ik stel vi

mijne

n jullie dan

iyc^
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Strandpaviljoen

Paal 6° @ Ihe beach
Ulij oigani/eren op S I «ei /nnen net ome

Indone/ische 90/lkoh oen:

Indonc/i/ehe avond
meld je /nel non! mooi inlo

en raeei activiteiten 00

uiuiui.pool69.nl
P<iol&9 ö the bench - flaakt/trand I ZnndVoort

0QI-S7IBQII -info@panl&9.nl

G H. WILLEM5E
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

™i.'-i-u-m

5lui]5
Bbemsierkunst I

Bloemetjes, plankjes

ofhebbeGJirujetjes

Haltestraat# Zandvoort tel.: QV}~yj 120 éö

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen
-Hoo riem - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Zandvoort

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

onder de volgende voorwaarden:

deSsao,-

Zakelijke L

ZANDKORRELS €10,- («frfSTWj

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

'

J

4

5

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant g
i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag! 1.00 uur betekent plaatsing

ld) afgeven bij: SVP Bkcffer. leesteken en elke let!

dezelfde week.

.' .'!,". .'.1 i'iwtoartvtfkje plaats "

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade

ZANDKORRELS
Behang- en Nieuw!

schildersbedrijf Het Pakhuis.

Arnold Tweedehands
Nijkamp artikelenen

Tel/Fax 571 31 72 planten.

Mobiel 06-54 264 259 Kennemerweg
Voor al uw behang-, 6 Zandvoort.

wit- en schilders- Open:

werkzaamheden don-vrij-zat 10-17 uur-

Tel. 06-53693409

Autobedrijf

Trade Ard. Chinese massage

Lid BOVAG en Zandvoort.

NAP. Bij u aan huis.

Max Planckstraat 44, Chinese body- en

tel. 5730519 voetmassage

/06-53498304 70 Minuten a € 40.

www.trade-ard.nl Bel voor afsrpaak:

06-34199565

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle Talentenspel

PC-PROBLEMEN. 'Ontdek je le-

Adviesen aanleg vensmissie'.

(draadloos) netwerk. 2-daagse Workshop

Ook avonden /weekend.

Rep-it, totaal service Jansweg 26-28,

voor computergebruikers. Haarlem.

023-5719666 of kosten € 195,-.

06-44696001.
;

Aanmelden en

Met garantie en KvK. informatie:

Brigit Roiest'aïen

De bijbel zegt: 06-10192077 of

"Geloof in de heer Jezus info@justbe:"fl nl

en u zult gered worden,

u en uw huisgenoten." Jonge dame komt voor

(Handelingen 16:31). escort: 06-17581281.

Gebed nodig? Nog jonge dames
Bel Huisvan Gebed gevraagd: €100,

Zandvoort: 5363804. tel. 5716998

God hoort!

Wie heeft mijn "Ik ben het licht voor

bril gevonden? de wereld. Wie mij

Ik ben hem verloren volgt loopt nooit meer

tussen de Haltestraat in de duisternis,

en Nieuw Noord. maar heeft licht

Het is een rood dat leven geeft."

metalen montuur (Johannes8:i2).

met bruine oren. Jezus houdt van ui

Ik mis hem ie-

dere minuut! Aangeboden:

Tel. 5730991 Digitale

spiegelreflexcamera
Let op: Canon 350D.

alleen 24/25 mei bij 8 Megapixels, UV filter,

Touch of Class 2 accu's, oplader,

wenkbrauwen CFcardiGB,
epileren €7 en afstandsbediening voor

gezichtsbehande- statief, fototas. €350.

Tel. 06-1662 8846

Gevraagd: flinke

Solution's USA zelfstandige hulp
Haltestraat 15, in de huishouding.
Zandvoort. 2xperweek3uur.

Kom langs zonder

5 "spraak of bel: Met referenties aub.

023-7522470 Tel. 5713866

50 plus pagina *,„,*,

J
Groeten uit een andere badplaats: Brighton

In de 18e eeuw bevond zich in het zuid Engelse graafschap

Sussex het arme vissersplaatsje Brigthelmstone. Totdat dr. Ri-

chard Russell iets uitvond,waar wij Zandvoorters niet echt van

opgekeken zouden hebben: de positieve invloed van zeewater

op lijf en leden. Vele badgasten volgden het Engelse koninklijk

huis en gingen naar zee om te kuren. Het eens zo arme plaats-

je groeide uit tot een van de bekendste Engelse badplaatsen:

Brighton, een stad met op dit moment ca. 250.000 inwoners.

Kiezelstrand

Het strand bestaat niet uit

stei

ns Zaï iorters

hof

De Engelse badplaats Brighton

Om aan de overkant te komen
kunt u de tunnel Calais-Dover

nemen. U rijdt met de auto de

trein in, om 45 minuten later

aan de andere kant van het

Kanaal weer de wal op te rij-

den. Let op: Drive left! (Links

ri|cen!) Neem de kustweg,

de A259 richting Brighton,

maak een stop in het vissers-

plaatsje Hastings waar in het

Shipwreck Heritage Centre

onder andere documentatie

te vinden is over het VOC-
schip 'De Amsterdam' dat

daar in 1749 voor de kust ver-

ging. Onderweg kunt u ook de

mooie kust van witte krijtrot-

sen bewonderen. Bij het bin-

nenrijden van Brighton valt

de laat Victoriaanse Brighton

Pier uit 1897 onmiddellijk op.

Op de pier is een aaneenscha-

kelingvan souvenir- en snack-

kiosken met aan het einde

een kermisterrein. Vooral 's

avonds als de lichtjes branden

Ook zijn er een paar pubs te

vinden, maar op de pier duurt

het 'nachtleven' slechts tot

23.00 uur.

brede boulevard maakt alles

goed,een beetje vergane glo-

rie waarje heerlijk kunt fla-

ren. InTheLanes

van historische steegjes en

oude huisjes, vindt u enorm

veel bijzondere winkelt e;

van antiquairs, een winkel

met vegetarische schoenen

tot een bakkerswinkel waar

je ware kunstwerkjes van

taarten kunt kopen vanaf

'slechts' £ 300. Midden in de

stad staat een heus Indiaas

-ale :. gebouwd in "787 door

dePrinceofWales. Het is net

zoals met ons Zandvoortse

Circus: de één vindt het ge-

bouw prachtig.de ander haat

het. Brighton heeft ruim 400
restaurants, waarbij de ve-

getarische keuken goed ver-

tegenwoordigd is. Als echte

toerist slaat u een Sightseeing

ineen open dub beldekker na-

tuurlijk niet over. Maar een

mooie stadswandeling is ook

aan te raden. Mede dankzij

de zeewaterremedie van Dr.

Russell is Brighton een brui-

sende badplaats gewende.'".,

maar zijn stelling dat dames
door het drinken van zeewa-

ter hun aantrekkingskracht

op heren vergroten, is nooit

wetenschappelijk bewezen.

Meer informatie via: www.
brigthonwalks com.

Senioren gaan vaker op vakantie

Uit een groot landelijk onderzoekgehouden door NTS NIPO

is gebleken dat tegenwoordig ;oplussers de vakantiemarkt

domineren. Als je als reisorganisatie aan de weg wilt blijven

timmeren, moet je vooral inspelen op de wensen van deze

doelgroep.

Het volgende zult u nauwe-

lijks verbazen: senioren stel-

kantie en vrije tijdsbesteding

dan jongeren. Gaat het bij

groep met veel vrije tijd, die

goed weet wat ze wil en hoge

eisen stelt aan zekerheid en

kwaliteit tijdens de vakantie.

1 het a

]
DI 1 de sta- •ince'

"lij. - cderen itaat de be-

leving centraal De komende
10 jaar komen er in Nederland

1 miljoen 5oplussers bij. Een

en vindei

langrijk.

Ondanks dat deze doelgroep

steeds groter wordt, houden

reisbedrijven maar matig

rekening met de eisen die

senioren aan vakanties stel-

len. NU al neemt 80% van de

5oplussers 3 vakanties per

jaar. Zij houden een onge-

wijzigd vakantiepatroon tot

als u het fijn vindt om elk

jaar naar dat leuke dorpje in

Zwitserland te gaan of reist u

al jaren naar het Gardameer
in Italië, terwijl de kinderen

roepen: "Alweer? Wat saail

Kies toch eens een andere va-

kantiebestemming", moet u

dat vooral niet doen. Prettige

mijn lust en mijn leven

10 jaar jonger in anderhalf uur
Dat kan natuurlijk niet, maar zo voelt men zich wel als je

bij Ans Gelsing uit de behandelstoel komt. Ans is al 35 jaar

schoonheidsspecialiste. Ze heeft veel klanten van het eerste

uur, maar ook met een onrustige puberhuid weet ze raad. Ze

werkt uitsluitend met biologisch/dynamische producten.

Zelfs nu ze de pensioen-

gerechtigde leeftijd al een

tijdje geleden gepasseerd is

(haar werkelijke leeftijd ver-

klappen we lekker niet) heeft

ze nog een drukke praktijk.

jaar met je huid doet." Van

cosmetische chirurgie is ze

ook geen voorstander. "Je

laat toch niet een gezond lijf

opereren, als het niet moet.

Te zware borsten, waar je

rugpijn van krijgt of over-

igleden, ja, dat

is logisch dat

'Chez Ans" is het heerlijk hangend'

:oeven. Maar Ikhebnooit is lo S' s

s het nou mopperende cliënten dat §

icht nodig, reerd

sen maal per 6 tot 8 weken

10'n schoonheidsbehande-

ing? "Koop maar eens een

jaar schoenen. De ene poets

e wel en de ander niet. Kijk

ordt.

ziet. De huid behoeft ook

zijn onderhoud. Naarmate

je ouder wordt, worden je

functies helaas minder De

huid regelmatig een mas-

sage geven is goed voor de

doorbloeding en de stofwis-

seling. Ook blijft de huid dan

elastischer," legt Ans uit, "bo-

vendien Is het belangrijk on-

regelmatigheden zoals mee-

eters op tijd aan te pakken

zodat er geen ontstekingen

ontstaan. En op ontsierende

haargroei zitten we ook niet

te wachten. Dames, nooit

scheren. Harsen is veel beter.

Maar met zo een uitdruk-

kingsloos, verstard gezicht

rondlopen, terwijl de rest

van je lichaam gewoon ou-

der wordt? Nietdoen.Jezelf

bent", -s haar motto.

Tips voor een goede huidver-

zorging

's Morgens het gezicht rei-

nigen, nooit met zeep maar

met reinigingsmilken dag-

crème gebruiken. Neem na

je vijftigste een crème voor

de rijpere huid omdat de

huid zijn vet verliest en ex-

tra voedingsstoffen nodig

heeft, 's Avonds de crème

.-ïiiHi net c

doekje. Geen gezichtslotion

gebruiken want dat sluit de

poriën, terwijl we juist willen

Pijnlijk? Voordat jij 'au' kunt dat de nachtcrème goed zijn

heb ik de strip a

wijderd. Hoe vaker je harst,

hoe minder haartjes terug-

komen,want je vernietigt de

haarzakjes,"

Wel of niet aan de botox?

"Natuurlijk niet!", roept Ans

vol afschuw, "je weet niet

wat die troep over twintig

natig

werk doet enopti

trekken. Verder rege

een schoonheidsspecialiste.

Bijvoorbeeld naar schoon-

heidssalon "Chez Ans". Een

lefoon nummer 023-5713196.

Na de behandeling voelt u

ichti



iF*
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Gemeentelijke publicatie week2i -2008 - Vaste agendapunten en informatie college/burge- Vestiging ï

meester. De accountant zal aanwezig zijn om zijn Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje

Vergadering College beoordeling van de jaarstukken 2007 met de com- Adiss: Buigemeests' Nawijnlaan 101

De besluftenlijstvan de collegevergaderingvan 13 mei missie te bespreken Postcode: 2042 PZ

en ;" c ve i-i e 1 e n .eek zo "ooi iiet .:.: .e ge gen 0111 e 11 .:. !!--.; g :
' ::..-

. Plaats: Zandvoort

besluiten zijn 20 mei vastgeiveiu De L.ei-h.i ~.^ 11 -^t :;. <\ -Subsidieaanvraag documentaire "Zandvoort bij de ~sle~oon 023-5713665

te zien bij de Centrale Balie en op de website. Zee" In exploitatie sinds 05-03-1990

-SubsidieverzoekSportraad Zandvoort voor het laten ver- Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ja rigen):35

2 juni Toekomstdebat richten van een onderzoek naai een omnivereniging Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

2Juni-OpnaarGebouw De Krocht voor het grote toe- - Eindrapport bestu , rskraditondeizoek jarigen):

-,'.".:" jcdirhac ovei Zr-iu"vc:?i t '"in ;""s 5 is lis [i ? 'c::->;nc- -Rondvraag

trtiedoor liet college geaccordeerd Da ki ij de r breng -Sluiting Vestiging 2

van velen zijn er vier mes:-:: 1" si ps toekomstbeelden Naam: Kinderdagverblijf Pluk

verwoord ;arel z-\ïy\ Zse' Ons Sandevoede'. 'ZaiiL":ïcort De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog Adres: Burgemeeste-' Navvij'laan 36

Buiten' en 'Europa Beach'. Elk scenario geeft een mo- gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de Postcode: 2042 PM

gelijk toe komst :i ee d var Zandvoort op basis van de tvessite In deze conviss e k_. iven buge's het tvoois Plaats: Zandvoort

vraag: hoe zou het in 2025 zijn als .7 Kom langs en doe voeren over onderwerpen opde agenda. Aanmelding Telefoon: 023 -57 15 513

mee aan het grote debat over de ".os komst van Za-d- vooraf is niet nodig. In exploitatie sinds 15-10-2001

voort. U vindt de Dia loog notitie opwww.zandvoort.nl. Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jz r,gen]:23

onder Bestuur>Beleid>Nota's, Plannen en Rapporten. Begrolingswijzigingen Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

Meldt u aan via Toekomstdebat@zandvoort.nl. Op gions van ai" kei i:iz ivveede U-:.. van de Ce ""es 11- jarigen):o

tewet liggen de begrotingswijzigingen van de agen- VVebite ::'/::/ sip-eloentje-sluk nl

Commissie Raadszaken dapunten die op 10 juni 2008 aan de gemeenteraad

De Com missie Raadszaken vergadert op 27 mei vanaf ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële Kindercentrum Ducky Duck

2000 uur inde raadzaal. De deuren gaan om 19 30 uur consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot Naam: Kindercentrum Ducky Duck

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. en met 10 juni 2008 ter inzage bij de balie van het Rechtsvorm: V.o.f

Opde agenda staat: gemeentehuis. nschr ifn.. 111 nier Ka"" sr va" Koos ham el: 340B6265

-Opening Postadres: Postbus 128

-Vaststellen agend - Commissie Welstand en Monumenten Postcode: 2040 AC

- Besluitenlijst 22 april 2008 [inclusief besloten deel) Op 5 en 26 juni vergadert de Commissie Welstand Plaats: Zandvoort

en toezeggingen en Monumenten. De vergadering begint omstreeks Telefoonnummer: 023 - 57 30 042

-Vastagendapunt: 15,00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd Aantalvestigingenz

-Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2007 is afhankelijkvan de agenda. U kunt hiervoor het beste

- Nieuwe huisvesting brandweer even contact opnemen metde werkeenheid Bouwen, Vestiging ï

- Huisvesting nieuwe basisschool De School tel.(023)5740100. Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck

- Delegatie vn ste ling ex artikel 19 lid 1 Wro aan het Adres: Prinsesseweg 36

college ten behoeve van de brede school Wijziging Kinderopvangregister Postcode: 2042 NH
- Vasvsteilrg -'oibsiei ::ni^;ei ..: ; 7001 net geb ed Pen januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Plaats: Zandvoort

Louis Davidscarré Deze wet bepaalt onder meer dat degemeente toeziet ~e!e~0C'ii 023-5730042

-Verordenrgen pa 1 ks^-bele d opde kwaliteit van kinderopvang. Vanaf dezelfde da- In exploitatie sinds: 01-01-1993

-Discussiestuk "parkeerterrein De Zuid" tum moet elke gemeente over een kind e ropvangregis- Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 \i rigen): 3 6

-Rondvraag te' best li ik ken Lid e is k'ijgen allee- een bijdrage voor Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

-Sluiting de kostenvan kinderopvangvan het rijk als een kind er- jarigen):

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog Per 16 mei 2006 lieer: een ,/
1 Z'g^ng plaatsgevonden Vestiging 2

gewijzigd z 11 De nises: recente agenda vindt u op de in het Kinderopvangregister.Vanaf deze datum zijn de Naam: Buitenschoolse opvang Duck C ub

vveb:.i:s In ;eze eoni "!;:: s kunnen b..ige: :
- 'e: .'.' 00 il: volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het Adres: Prinsesseweg 10

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort: Postcode: 2042 NH

vooraf is n et nodig. Plaats: Zandvoort

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort "ele'oon 023-5730042

Commissie Planning en Control Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk In exploitatie sinds 01-06-2006

De Co-miisie Piaiving en Cant-ol vergadert op 28 Naam: Stichtmg Kindeidagvsi : ; ii ven Pippeloentje Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jz- r,gen):o

mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan -Pluk Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad- Rechtsvorm: Stichting jarigen): 60

huisplein. l'-schi if'-ummsr Ka nier va 11 Koophandel 4122^30^1

Op de agenda staat: Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101 Buitenschoolse opvang De Boomhut

-Opening Postcode:2042 PZ Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

-Vaststelling agenda Plaats: Zandvoort Rechtsvorm: Stichting

- Besluitenlijst vergaderingvan 23 april 2008 en toe- Telefoonnummer: 023 -57 13 665 nschr |fn., nimer Ka — er va" Koos ha ni el: 34239374

zeggingen igmgen.2 Adres: Flemi-gsziaat --~,

m
Fft3 Gemeente Zandvoort
^^Ef^^H Vervolg gemeentelijke publ catie wee k21

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Ingekomen u een verzoek om voorlopige voorziening indienen

bij de president van de rechtbankte Haarlem Een

"elefooivmm — er: 023 - 57 40 330 vergunningenaanvragen re- ge lik -= izos ksc " ft d ient vergezeld te gaan van

Aantalvestigingen:! Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen. eer kopie :;e.n he". beroepschrift. Voor het indienen

Zandvoort: van een verzoek om voo'losgs vooiz en ing wordt

Vestiging 1 -Kerkstraat 31, plaatsen gevelreclame, ingekomen 14 griffierecht geheven.

Naam: Buitenschoolse opvang De Boe mhut mei2008,2008-o88R.

Adres: Flemingstraat g -Tolweg thv Zand voorts e la 3" za. os richten keerwand. Verke ersbesi uiten

Postcode: 2041VW ingekomen 14 mei 2008. 2008-089RV.

Plaats: Zandvoort Gehandicaptenparkeerplaate

Telefoon: 023 - 57 40 330 Verzonden besluiten Het college van burgemeester en wethouders van

In exploitatie sinds 01-09-1993 Zandvoort heeft op 6 mei 2008 besloten tot: De aan leg

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 rigen):o Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen. van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Aantal kindplaatsen buitenschools opvang (4-12 Zandvoort: aandeHogewegt.h.v.nr.22.

jarigen): 50 -Reinwardtstraat 14. plaatsen dakkapel achterzijde.

Website: www.aktiviteitencentrum.n verzonden 15 mei 2008, 2008-086LV. Voorjaarsmarkt

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

Gastouderbureau Kennemerkloek

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Tervisielegging ook besloten om:

ontwerpbesluiten Voorjaarsniarkt fysieke afi u tinge" te plaatsen;

Inschrijfnummer Kamer van Koop ha n el: 34^39374 Vrijstellingen artikel 19.3 en artikel 15 Wro dat een -isigel ike fvsie<e afs u ting (middels drang-

Adres: Flemingstraat 55 Het college van Burgemeester en Wethouders is voor- hekken .ooizisn van ieno e'leczsrend materiaal) in-

Postcode: 2041VW nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de clusief de borden conform model Coivan bijlage Ivan

Plaats: Zandvoort Wei ::. de Sm "te i|k 10 e 11 mg .1 ste ling te -ei Isnsn i'et Segie iv snt Veikeersiege , e 1
" Veikeei: tekens 1990

~elefc:on"uni""ero23 - 57 40 330 voor het vergroten van de woning en garage op het dienen te worden geplaatst op de volgende locaties:

Aantalvestigingen:i perceel Boulevard Pa ulus Loot 83 te Zandvoort(bouw- -in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat

aanvraagnummer: 2007-2 67 Rv). tegen te gaan

Vestiging 1 -in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

Naam: Gastouderbureau Kennemerkl ek Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders Nieuwstraat

Adres: Flemingstraat 55 is voornemens om met toepassing van artikel 15 van de -in de Koningstraat direct ten westen van de

Postcode:204iVW Wet 0: de Rui ""te ijk Om en ing v ! ste ling te verlenen Oosterstraat

Plaats: Zandvoort ,001 ''St gedeeiveli I: vergiote- var de vvomug os i'er -in de Kanaalweg direct ten westen van de Ooster-

Telefoon: 023 - 57 40 330 perceel Duindoornlaan 17 te Bentveld (bouwaanvraag- straat

In exploitatie sinds: 01-10-2006 nummer:2O08-02iRv). -in de Willemstraat direct ten westen van de Prinses-

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 rigen)- seweg;

Aantal kindplaatsen buitenschools opvang (4-12 Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van -in de Oosterstraat directten noorden van de Prinses-

jarigen)

-

23 mei 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de seweg;

Website: www.aktiviteitencentrum.n Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope- -in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan)

ningstijden. Gedurende d e term ij n van de te rinzage lig- directten westen van de Koninginneweg;

Gastouderbureau Knus ging kan een ieder sdvrte ij' of mondeling haar/zijn -In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis

Naam: Gastouderbureau Knus zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het Davidsst ra at;

Rechtsvorm: Eenmanszaak college van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2, -In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de

Inschrijfnummer Kamer van Koop ha n el 342SS3CÏ 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek Loui5Davidsstraat:

Adres: Witte Veld 60 van uw brief "zienswijze"te vermelden. -In de Grote Krocht direct ten Noorden van de

Postcode: 2041GB Hogeweg,

Plaats: Zandvoort Kapvergunningen verleend -In de Oranjestraat direct ten noorden van de

"elefoon-um — er: 0657 - 2" 01 60 - Duindoornlaan 27A, 2 coniferen, verleend op 22 mei Hogeweg,

Aantalvestigingen:i 2008. -In de Swaluëstraat direct ten noorden van het

- Leeuweriken straat 10, 1 dennenboom, verleend op Gasthuisplein:

Vestiging 1 22 mei 2008. -In de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Naam: Gastouderbureau Knus Swaluëstraat

Adres: Witte Veld 60 Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens- -Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de

Postcode: 2041GB wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven- aansluiting met de Gasthuisstraat.

Plaats: Zandvoort staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank - In het dorpsplein direct ten oosten van de

Telefoon: 0657 -21 oi 60 te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 Sandrinastraat

n es ploratie ; \'i".s-. 07-1-2007 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroep- -In de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 ngen)- schrift heeft geen schorsende werking. Een schor-

Aantal kindplaatsen buitenschools opvang (4-12 sende werking wordt pas bereikt nadat de president dat de fysiek maatregelen en be bord ing bij de markt

jarigen) - van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening op zondag 25 mei 2008 geplaatst zullen worden van

Website: - heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt .00 uur m eginse 20.00 uur.



Zodoende is uit het oogpunt van: sluiting met de Burgemeesterva Alphenstraat;

- het /e\ie<.e-e- van de vei ighe d op de weg; -
1 n d e Va n Le n n epw gbijdeaans uiting metdeVan

- het beschermen van de weggebruiker en passa- Spe ijkstraat;

giers; -IndeJ.Evertsenstra atbijdeaans uiting metdeVan

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van Speljkstraat;

hei VL~=";g3!"iï.i=i'Sv = i keer. -In de Doctor Smits raat bij de a anslmtingmetde

de evenementenlocatie: Prinsesseweg. Louis Davids- VanSpeijkstraat;

straat, Raadhuisplein, Haitestraat, Kleine Krocht Grote -In de Zeestraat bij de aansluiting netdeBurgemees-

Krocht en Gasthuisplein vrij van verkeer ter Engelbertst raat:

- In de Brugstraa bij de aa slmting met de

Tevens heeft het college van Burgemeester en Wet- Zeestraat;

houders besloten om op 23 mei 2008 de borden Eor - In de Eltzbacherst aat bij de a nsluitingmetde

(Verboden te parkeren) van bijlage 1 van het Regle- Zeestraat;

ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met - In de Kostverlorenstraat bij de e ansluptingmetde

onderbord 'Zondag a.s.' te plaatsen op de locatie van Zee:".t iaat-

de markt om zodoende c.e l;;ca"ie van de Voorjaars- - in het Wagenmake rspad direct ten oosten van de

marktop25 mei 20;::S vi
i
te hcdsii van geparkeerde Burgemeester Enge lertsstraat:

voertuigen. - in het Prinsenh f direct te 1 oosten van de

BurgemeesterEnge jertsstraat

Afzettingen t.b.v Jubileumfeest Circuit Park Zandvoort - in de Stationstra at direct te n zuiden van de

Op zaterdag 31 mei vindt er een jubileumtoer plaats - in de Brugstraa direct te zuiden van de

naar aanleiding van het 60 jarig bestaan van het Zeestraat;

l iicli t[.:T' Zand -ooit Hiervoor ia een 150 ~:-.\ il iït in- - in de Achterweg il doorgaan verkeer tegen te

Raad hu spie 111 n de" H erdoor is het "oodzakeli k een

aantal straten in de centrum en het noord -westen van

Zandvoort af te sluiten.

Op grond van het voorstaande besluit het college van

Burgemeester en Wethouders om;

de Burgemeester van Alphenitraa
-
.. Van Speijkstraa"

van ig.00 uur tot 20:00 uur of langer indien nodig.

.! i L . 1
i e ;;' pa 1 -de '.'.- :. , it :::-. .k I -• ö / e :jr: : >.<.; ei .:'.:: e-

men kan verlopen:

n de Diaconiehuis:

Oosterstraat;

- in de Kana;

Oosterstraat;

- In de Oranje?

Hogeweg;

- In de Grote K

Hogeweg;

aat bij de

cht bij de

/an Zandvoort af te sluiten op 31 r

vanafi 5 .

datdeji parade Cra.üipai-. Zandvooi t zonder

problemen zich kan opstellen en een evenement op

het Gasthuis plein te faciliteren:

fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien

•jan 'eiro'e^lecteiend ma:eiiaaii inclusief de borden

conform model Co 1 van bijlage I van het Reglement

Verkee-iiegel :i en V'ei-.eer:te-.e' ;. 990 te i-lar-tien ::

dat tevens fysieke afsluitingen rr

paaltjes" geplaatst worden 111

-in het Prinsenhof direct ten o

meester Engel beits;: aat

-indeHaltestr

-in de Schoolstraat direct

v i d :":

: tiaai

-inde Haltestraat direct tl

ten zuiden van de Zee:-tia

:a:.e e Kei :.di:.nii.

-Inde 'an Alphenstraat bij de rotonde

nard;

aat bij de aansluiting met de

metdeBouleva

- In deVan Gal

Burgemeester van Alphenstraat;

- In de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat;

- In de Trompstraat bij de aansluiting met de Burge-

- In de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aan-

op 28 mei 20.08 de borden Eoi (Verboden te parkeren)

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 met onderbord "Fout! Ongel-

dige bladwijzerverwijzing." te plaatsen op de locatie

van Wagen makers pad en Haltestraat (driemaalj om

zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde

auto's;

Gemeente Zandvoort

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie terinzage.

... .iiir. 1- in: e- : ei = n f. oi-e 1 '

1 natijd en Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum va" fcekerdmaknig s o e verzenddatum

van de vergunning hu", en hei geen vergunning betreft

15 dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

metvermelding van "bezwaar" h -se 'echte rb oven hoek

van uw briefaan het college van Burgemeester en Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bijdevoorzieningenrechtervande Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 16Z1 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Cent ra al telefoonnummer

Alle fdelingen zij" ae rei kb ar via (023)574 01 00,

maa dag t/m donderdags.

3

1- 17.00 uur n vrijdag

8. 3o -16.00 uur.

Mei ing of klacht?

Beln etdeCentraleMeldlijn[ ^3)57402 oc ófvulop

dewebsite het digitale formu ierinöfstuu een brief

naar de klachtencoórdinator

Ope Ingstljden Centrale Ba ie

Maa dagt/mwoensdag: .30- 16.00 u jr

Don erdag: .30 - 20.00 u

Vrijd g- .30 - 12.30 u jr

"ijce if. de donderdagavondo instelling ku ntumaar

voor -en nepei kt aa'tal zakei terecht: pasp Hortenen

rljbe vyzene.d

Ope Ingstljden begraafpla b

Je :- gemene begraafplaats ndierenbeg a afplaats

aan e Tc Me-
-

;.;:: 'ia: :j • dagf- ijksopentus en

oS.o 3-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een fspraakmaken meteen ollegeliddoe u via het

cent ale telefoonnummer. Da arbij geeft u anwaar-

over u het collegelid wilt spr ken. Het kan ,jn dat u

eerst naar een vakafdeling ve wezen wordt

Vragen overeen bouwplan

Voor vragenover concrete ofg ewenste bou vplannen

5:; e werkeenheid Vergunningverlening op w erkdagen

telefonisch bereikbaartussen O8 3oem6oouur.

Op zoek naar werk of aanb eden van vac ature?

Wer gevers en we 'k-ceke s maken ge ruik van

.werkenïnzandvoort.co m. Voor het inden of

aanb edenvan banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

&

Heden

22 MEI 2008

Vjzripdszn

Ditjaar bestaat het Zandvoortse circuit 60jaar. Op

31 mei staat een grootse viering van het jubileum,

op het circuit maar vooral ook in het dorp, opstapel.

"Het circuit zo goed als klaar"

Dat kopte het Zandvoorts Nieuwsblad trots op

10 juli 1948. Zandvoort en de Zandvoortse me-

dia stonden in die tijd bol van 'ons' circuit en de

aanleg werd op de voet gevolgd. Het circuit, waar

burgemeester Van Alphen zich zo druk voor had

ingespannen, zou op 7 augustus van dat jaar of-

ficieel worden geopend met een aantal races. In

een van de races zou onder andere de Birmaanse

prins Bira deelnemen. Hij won, naar verwachting,

ook deze race. Hieronder het verslag van een

persconferentie op het raadhuis. Tevens zou de

jonge prins Bernhard aanwezig zijn.

Hel duurt geen maand meer of een aantal wedstrijd-

auto's, waaronder wellicht wel de meeste vanuit het

buitenland zullen komen, daveren over het nieuwe

circuit, dat zo riant is aangelegd ten

oude. Dinsdagmiddag heeft burgem

Fenema een persconferentie gehoud<

waarbij verschillende auto

Nederlandse Automobielclub (KNAC)
ren. Deze persconferentie werd gehouden <

delingen te doen omtrent onze auto-toerweg.

op 7 Augustus als racebaan zal worden gebruikt. Dt

heer van Haren gaf een uiteenzetting over de wijze

waarop deze auto-toerweg is tot stand gekomen.

het

.iidillHZC

n de Koninklijke

hi 1939 werd een proefgenomen methet toen gereedgeko-

1 het noordelijk gedeelte vau onze gemeente,

waarbij bleek, dat dit circuit op den duur niet zou kunnen

voldoen, hl de zomer vau 1939 werden namelijk voor het

eerstin Nederland wedstrijden gehouden met toeiwagens

om de grote prijs vau Zandvoort. Een groot deel van au-

tosportminuend Nederlaud kwam toen naai hier en qua

organisatie en publieke belangstelling weiden deze wed-

snijden een succes.

De oorlog maakte helaas een einde aan een veelbelovend

begin. Reeds was de gemeente begonnen met de aauleg van

een weg door het ongerepte duingebied ten noorden van

liet iiiiiiif tü de aandacht "viel toen op deze weg om hein

al; nieuw verg] o ui en lUii! k kunnen gebruiken. Deze plan-

nen namen vastere vorm aan, toen verschillende duinval-

leienwerden volgestort met puin, dat van de op last van de

Duitsers afgebroken huizen kwam. Nu kwam dat puin v:in

pas, de gehele onderlaag van de nieuwe auto-toerweg kon

ermee worden aangelegd. Nadat dit goed was iuïswiiUi

kwam hierover een laag hoogoveuslakken en hiertussen een

hardmakende stof, waar overheen de eigenlijke bovenlaag

kwam te liggen. Het groot; te gedeelte 1
' hans gereed en we

hebben ons de vorige week er vau overtuigd, dat deze weg

ideaal U ««agelegil dooi een Graai duingebied

De heer van Haren prees de aanleg en roemde de weg

flli veilig, -nel en spectaculair. Naar zijn oordeel is

deze weg een van de snelste en mooiste circuits van

Europa Volgens zijn mening zullen de 'ronden' in

circa tweeënhalve minuut kruinen worden afgelegd,

waarbij dan meer dan 4 km is gereden, hl de bochten

ligt de weg behoorlijk schuin evenals dat liet geval

is met de Zaudvoortselaan. Er is één haarspeldbocht

111. waar menig coureur zich wel eerst mag oefenen.

Gevaarlijk is deze bocht echter met én door de hel-

ling en dooi zijn overzichtelijkheid Hel omringend

iluiiUeü 1 1 ei 1 ^ zodanig, dat een enorm aantal bezoekers

deze races kiumen volgen, terwijl vlak bij de haar-

speldbocht de voornaamste tribunes zullen komen,

waarvan er een permanent zal blijven. Deze tribune

alsook de pits zijn opgetrokken van de hele stenen,

die men tussen het puin aantrof. Een tijdelijke tribune

zal 2000 zitplaatsen bieden, terwijl de permanente aaii

1000 personen plaats biedt. De KNAC heeft reeds met

haar zusterorganisatie in Engeland contact gehad en

gedaan gekregen, dat een twintigtal Engelse rijders

met de allernieuwste machines hier zullen komen.

Hopelijk zal het weer meewerken en dan staat het

wel vast dat het bezoekersaantal de 100.000 dicht zal

Graag wil ik nog een aanvulling geven op het

stukje over de AED. in 'Met oog en oor de

badplaats dooi' van 2 mei.

De AED kan ingezet worden bij een circula-

tiestilstand, maar ia! mei bij iedere, ciraila-

tiestiistand ook werkelijk een elektrische schok

geven. Meestal omdat het in die situaties met

zinvol is om te schokken. Daarom is het nood -

zakelijk dat er zoveel mogelijk mensen kunnen

reanimeren. Reanimeren is bij iedere circula-

tiestilstand zinvol, het verhoogt (en dus niet

garandeert) de herstelkans op een spontane

circulatie. Veelal is aanvullende behandeling

daarbij nodig. Dat kinnen elektrische schok-

ken zijn en in andere gevallen is medicatie

de aangewezen behandeling. De twee meest

voorkomende oorzaken van circulatiestilstand

ti ikclfiiii ,1'eie/i (nis net ware een hart

v_

dat zich zo chaotisch samentrekt dat hetgeen

bloed rond gepompt krijgt) en de werkelijke

hartstilstand (hier doet het hart niets meer).

Bij de eerstgenoemde oorzaak is bet geven van

een schok noodzakelijk om te proberen de cir-

culatiestilstand op te heffen, bij de tweede re-

den zal dat geen enkele reactie oproepen. Dan

is voornamelijk medicatie noodzakelijk. Het

reanimeren is echter in beide situaties zinvol.

doordat het altijd zorgt voor een verhoogde

kans op herstel van de circulatie. Dus AED's

hebben een meerwaarde, maar vergeet niet te

reanimeren zolang ergeen AED ofdeskundige

Misschien kan de gemeente hierin een stimule-

rendefactor zijn: zoveel mogelijk burgers leren

\mbulan ceverp leeg k,n\ ü'
,,;;

:

Center Parcs sponsort

Topsport Kennemerland
geving van Zandvoort

wekelijks moeten trai-

nen. "Het begon met de

softbaldames die van-

uit Brabant in Haarlem

moeten trainen. Daar

voorhanden, dus zou-

den ze iedere dag heen

Center Parcs bood uit-

komst. Zij zitten nu door

Ruben Houkes, we- Boudewijn vanVilsteren,

reldkampioen judo de sleutel van een paar

van stichting Topsport digd gekregen. Houkes

Kennemerland, heeft gaat de bungalows ge-

van de nieuwe direc- ning voor Olympische

teur van Center Parcs, topsporters van buiten

dedai

ekhie

'eekenden bij hunei-

clubs. Ondertussen

Ten ze redelijk op

uimte op zoek. Na

een aantal judoka's die

bij Kenamju trainen. Ook

zij kunnen nu naar ech-

te'woonruimte zoeken."

van park Zandvoortl
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Sportraad Paardensport jtfc II Autosport

Onderzoek naar omnivereniging Open dag ZHC Nieuw bestuur stichting Kortebaandraverij
Het college heeft besloten om de Sportraad Zandvoort een

subsidie van € ;.ooo te verlenen om een onderzoek naar de

wenselijkheid en de mogelijkheid van een omnivereniging in

Zandvoort te bekostigen. Het is de eerste stap naar het onder-

zoek want het collegevoorstel moet nog in de commissie Plan-

ning & Control besproken worden waarna de gemeenteraad

het laatste woord heeft.

Sportverenigingen komen
steeds meer vast te zitten

in de brei van wetgeving, re-

gels en regeltjes die van ho-

ger hand worden opgelegd.

Niet alleen vanuit 'Den Haag'

maar ook de landelijke ; ^jut-

bonden maken het steeds

bonter waardoor het steeds

moeilijker wordt om een ver-

eniging te leiden. Eisen ten

en belastingen vergen enorm

veel extra energie, tijd, geld

en kwaliteiten van het be-

de ipoitve-enig -'s.

Aangezien Zandvoort een

relatief groot aantal kleine

sportverenigingen kent, zou

het wel eens wenselijk kun-

nen zijn om de krachten te

bundelen. Tevens zouden de

sportverenigingen een rol

kunnen gaan spelen in de

naschoolse ODvang.

deze materie bezig, geïnspi-

reerd door sportwethouder

Gert Toonen die tijdens een

toespraak voor Zandvoortse

sportbestuurders dit on-

derwerp naar voren bracht

Toonen wil voornamelijk kleine

sportverenigingen, die moeite

hebben om goede vrijwilligers

en bestuurders aan zich te

binden, een helpende hand

reiken door ze in één grote

vereniging op te laten gaan.

Het besturen zal daardoorge-

m akke lij ker gaan evenals een

aantal gemeenschappelijke

taken als de ledenadministra-

tie, het innen van contributie-

gelden en het aantrekken van

sponsors en vrijwilligers. Het

college heeft deze gedachte-

end srzoek te sub; gis ren dst

waarschijnlijk dit jaar nog van

start zal gaan.

Aanstaande zaterdag, 24 mei, vi

12.00 uur de jaarlijkse open dagv

Club (ZHC) plaats. Kinderen van

begeleiding van de aanwezige tr<

doen. Uiteraard zijn sticks en ball

krijgt elk kind een attentie.

38* zaalvoetbaltoernooi van start

Vorige week is het 38* Zandvoort zaalvoetbaltoernooi van

start gegaan. 23 ploegen zullen in circa 6 weken uitma-

ken wie dit jaar de grote beker in ontvangst mag nemen.

Ondertussen zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld

en gezien het niveau belooft het weer een mooi toernooi

te worden. De finalewedstrijden staan voor 14 juni op het

programma.

ganiseerd te zijn d<

Zandvoort (en da

Zandvoortmeeuwen),

thousiaste organisati

van Sportcafé Zandvi

de Korver Sporthal weer het

domein zijn van defutsallers,

zoals dat officieel heet. De tij-

den vanweleer.met per avond

meer dan 500 toeschouwers,

zullen wajHscN \r\ ijk niet meer

hei leven i"aai 6 weke- k j ke
~

naar aantrekkelijk futsal is ook

niet weg. De wedstrijden wor-

den iedere werkdag gespeeld

vanaf 19.30 uur. De toegang

is vrij!

Verlies ZSC softbalsters

Het damessoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd tegen

Vennep Flyers niet naar zich toe kunnen trekken. Het duel in

Nieuw Vennep werd met 9-5 verloren.

In de eerste drie innings do- te nemen. Het antwoord
mineerden de verdedigingen, kwam in de gelijkmakende

Pas inde4einningwistZSC slagbeu rt toen Vennep
via runs van NiekiValkenstijn, Flyers zes keer de thuisplaat

Marcella Balk, Sandra Castien, wist te passeren, waardoor

Lida Oudshoorn en Denise het 6-5 werd. In de volgen-

Kerkmaneen 0-5 voorsprong de innings wist ZSC niet

r te i en bei

ten slechts Martina Balk en

Denise Kerkman in de 5e in-

ning het eerste honk.Vennep

Flyers daarentegen wist

op het pitchen van Wilma
van Riemsdijk (7X 3-slag, 3X

4-wijd, 13 honkslagen te-

gen en 3 veldfouten) nog 3

punten te scoren, waardoor

de 9-5 overwinning een feit

t er tussen 10.00 uur en

de Zandvoortsche Hockey

; leeftijden kunnen onder

ers een aantal oefeningen

beschikbaar en na afloop

e :-si ; team
in de a(met uitzonderi

lerjongsten) trainen op

Zandvoortse sportcom:

Duintjesveld twee keer

week onder begeleiding

ssr gï'.i piomeerdeenenthou-

siaste trainersgroep. Daarnaast

L'Si-teed ZHC ves a-indacht j.ti

activiteiten naast het hockeyen

zoals het Sinterklaasfeest, car-

toernooien. U bent zaterdag

van harte welkom.

Provinciaal Jeugdsportfonds

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten tot

de oprichting van een Provinciaal Jeugdsportfonds. Met de in-

stelling van dit fonds wil de provincie het mogelijk maken dat

alle kinderen kunnen sporten in verenigingsverband.

Ook kinderen uit gezinnen met

een minimuminkomen kunnen

zich op deze manier op sportief

gebied ontwikkelen. Voor de pe-

riode 2008 toten met 2011 wordt

€ 2.000.000 door Gedepu-

teerde Staten gereserveerd

voor het Jeugdsportfonds.

Provinciale Staten zal 1 septem-

ber definitief besluiten over

de oprichting van het fonds.

Gedeputeerde Sascha Bagger-

man, die onder andere sport en

jeugd in haar portefeuille heeft,

beschouwt het Provinciale

Jeugdsportfonds als een be-

langrijke ontwikkeling. Zij is van

mening dat iedereen een kans

moet krijgen om te sporten en

zelfs om Noord-Hollandskam-

pioen te worden.

Het Provinciaal Jeugdsport-

fonds heeft speciale aandacht

voor kinderen met een beper-

king en jeugdige sporttalen-

ten. Kinderen die in aanmer-

king komen voor het fonds

zullen door intermediairs uit

de sectoren onderwijs, sport en

jeugdzorg worden voordragen

Dit zijn bijvoorbeeld leraren of

artsen die signaleren dat een

kind uit een gezin met een

laag inkomen baat kan heb-

ben bij sporten. Vervo^eio

kunnen zij een aanvraag bij

het Jeugdsportfonds voor het

Het voornemen is de uitvoe-

ring hiervan doorSportservice

Noord-Holland te laten doen.

Zij zullen onder andere on-

dersteuning bieden aan lo-

kale Jeugdsportfondsen en

aan het bestuur van het pro-

vinciale fonds. Ook zullen zij

verantwoordelijk zijn voor

het opstellen van jaarplan-

nen en de begroting. Vanaf

september zal Sportservice

Noord-Holland dan ook begin-

nen met activiteite

Provinciaal Jeugdsportfonds

hst

De stichting Kortebaandraverij heeft een nieuw bestuur. On-

der voorzitterschap van Johan Beerepoot, gaan zij zich inzet-

ten om de kortebaandraverij voor Zandvoort te behouden en

dit jaar voor de 34e keer te organiseren.

terug verdienen als hun paard

u reines lijk de koers wint. Ook

particulieren kunnen zich aan

een paard binden. Voor € 60

heb je al de hele dag plezieren

isereveneenseen moge ijkhs d

;ld terug te verdienen.

erenvandedrave

pak geld. Alleen ;

leg van de baan i

00 nodig. Dan zij

ig startgelden te betale

oet de boel ook weer op

Zandvoortse AiGP

geen seizoensopening

De Zandvoortse editie van het komende AiCP seizoen zal niet

de openingsrace zijn. Die primeur is dit jaar voor het eerste

weggelegd voor het circuit van Mugello, dat in het prachtige

Toscane in Italië ligt.

ordei "Dat v

we voor een gedeelte terug-

verdienen door de advertenties

in het officiële programma-

blad. Dat komt op de dag van

rij, na de loting die 's

htends in Den Haag verricht

MedebestuursledenTon Ariesen

(secreta ris/pe n n i n g m eeste r)

en Willem Harder (lid) worden

gesteund met hand- en span-

diensten door de voormalige

bestuursleden Piet Pijper en

Peter Kramer. Ook zal Frits Keur

zijn hulp aanbieden. "We mer-

ken nu al een goede samenwer-

king met de gemeente en po-

litie, zeer belangrijk natuurlijk.

We zijn dan ook vol goede hoop

dat het ook dit keer wsei ïarn: wordt, met een speciale koerier

lukken al kunnen we natuurlijk naar Zandvoort en ziet er altijd Er gaat weer het een en ander opgelost. Zandvoort echter

altijd nog een paar sponsors prachtig uit. Zandvoortse be- veranderen in de reglemen- raakt de seizoensopening

gebruiken", zegt Beerepoot. drijven kunnen daar nog volop ten van de AiGP De grootste dan kwijt. Of dat een nadeel is

Naast hoofdsponsors Holland in adverteren. Ook krijgen verandering is de nieuwe moet worden afgewacht. Feit

Casino en Casino Royale (uit grote sponsors spandoeken motor van Ferrari, die aan alle is wel dat deze krant ditmaal

de Haltestraat) zoekt het nieu- langs de baan", zegt Ariesen. U teams geleverd zal worden. eerder de juiste gegevens en

we bestuur nog een aantal kunt zich melden als sponsor Het zou dus wel een goede foto's van de nieuwe wagens
Zandvoortse bedrijven die zich of voor meer informatie bij Ton zaak zijn als de eerste race en rijders bij elkaar heeft om
aan een paard willen binden. Ariesen via 06-53191894 of in met die nieuwe motor dicht u te informeren. Dat was
Er bestaat zelfs een mogelijk- café Oomstee, Zeestraat 62 in bij de Ferrari-fabrieken gere- voorheen een onhaalbare

heid dat die hun sponsorgeld Zandvoort. den zou worden. Onderdelen klusomdat veel teams op het

zijn dan snel voorhanden
en eventuele kinderziekte 1 -:

allerlaatste moment pas be-

slisten welke rijders zij naar

Handbalsters nog niet veilig

Met nog twee wedstrijden te gaan is het eerste dameshand-

balteam van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) nog

steeds niet vrij van degradatiezorgen. In de thuiswedstrijd

van zondag tegen het Purmerendse Vido viel echter geen eer

te behalen. De koploopsters konden bij winst of gelijkspel de

kampioensvlag van de eerste klasse hijsen.

In het begin van de

wedstrijd konden de

Zandvoortse dames nog

wel bij blijven. Martine

Balk gaf ZSC met een

fraai onderhands schot

de leiding, i-o. Tot 4-4

ging de strijd gelijk op,

net ak fraai

aks

het heft 'ralledig

handen en moesten

Zandvoortse dames <

terug. Ondanks de grote Dapkine van Rhee wordt onreglementair afqesi

inzet van de Zandvoortse for- Ook nade pauze bleef ZSC hard

matie was de achterstand bij werken voor een beter resul-

rust opgelopen tot 8-17. taat. Vido liet echter zien dat

iet voor niets de ranglijst

/oeren. Dat de eindstand

indelijk uitkwam op 17-34

gezien hetspelbeeld niet

assend. De Purmerendse

ïatie mocht dan ook na

op de bloemen in ont-

vangst nemen. Voor

de Zandvoortse ploeg

zorgen. Met nog twee

wedstrijden te gaan, af-

gelopen dinsdag thuis

en komende zondag uit,

zullen er nog een aantal

punten gehaald moe-

ten worden om niet te

degraderen.

De Zandvoortse doel-

erdei

kt door Daphina
't van Rhee (7), Lucia v.d.

Drift (4), Martine Balk (4),

Suzanne Zwemmer (1) en

SjaneJoole(i).

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kannen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willen se Motorrijschool Goede
Apotheek Beatrix plantsoen Netexpo Internet BV

Auto Strijder OHD
Autobedrijf Zandvoort P.van Kleeff

BeachClubTien Paal 69
Bertram & Brood Parfumerie Moerenburg

BloemsierkunstJef & Henk BIn js Pluspunt Boomhut
Café Oomstee Po Ie Positlon

Cane & Co Furniture and Inter ors Rabobank Zuid-Kennemerland

CenseenvanLingen
ChinChin

RadioStiphout

Circus Zandvoort Sea Optiek

Club Nautique

Danzee

SelektMail

Shanna'sShoe Repair

& Leatherwear

Dobey Zandvoort

Dorsman Assurantiën

Etos

Slagerij Marcel Horneman
SlingerOptiek

Take Five

Gemeente Zandvoort Thalassa Strandpaviljoen 18

G reeven. Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort

TopThulszorg

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Jobtide Vanhier

Kroon Mode Van SchaikOmaco Makelaars

LaBonbonnière Vis Culinair

Media Markt Cruquius Willemse Elektrotechniek

Medina Woninginrichters

V
Zorgspecialist



foor alle ZandvooTtPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele maand MEI:

Aspergeschotel met
beenham, krieltjes, eieren

en hollandaise saus 100 cr € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

"DE BODE"
Nieuw binnengekomen:
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Jhr. rn. Quarles van uffordlaan 2, 2042 pr Zandvoort Tel: 5 715 715
jjjjjjj WWW.CVl.DU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
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Burg. van Fenemaplein 4/6
Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement

(verbouwd naar 3 kamers) met zeezicht aan woon ka merzijde

en aan de achterzijde uitzicht op het dorp. Er zijn balkansaan

zowel land- ais zeezijde en het complex beschikt over een lift

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand

• Berging in de onderbouw
• Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk

Woonoppervlakte ca. 100 m'

Vraagprijs € 249.555,- <&>

Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de

rand van Park Duijnwljk, met 4 zeer ruime (slaapkamers,

heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met

goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,

garage en oprit voor meerdere.

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Gebru i ksopp erv lakte ca. 170mJ

Vraagprijs € 619.000,- &

Hogeweg 22/10
i het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer

appartement met zonnig balkon op het westen en een vleugje

zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige centrum

en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

Betreft appartement op de 2' verdieping.

Uitzicht op d e watertoren

Inpandige berging

Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen

Gebru i ksopp erv lakte ca. 70mJ

Vraagprijs € 245.000,- &>

Met trots presenteren wij u onze nieuwe

woninggids, fullcolor, groter van opzet en met

een kids rubriek, Cense& Van Lingen Junior

!

Doe mee met de kleurwedstrijd/prijsvraag en

ontvang bij inlevering tijdens kantooruren

een strandbal, ook maak je kans op 2

I kaartjes voor de Linneaushof!

Vorige week is de woninggids huis aan huis

verspreid, heeft u deze nog niet

ontvangen, dan horen we dat graag van u

en zullen wij voor nazending zorgen !
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Feestelijke opening muziekpaviljoen

Onder een stralende zon

heeft afgelopen zaterdag

oud-burgemeester Rob van

der Heijden 'zijn' muziektent

officieel geopend. Hij deed

dat door een plaquette te

onthullen die op het pavil-

joen zal worden bevestigd.

Van der Heijden en zijn echt-

genote waren de eregasten

bij de officiële ingebruikname.

Het muziekpaviljoen, zoals de

officiële benaming blijkt te

gemeente, de Zandvoortse

bevolking en de Zandvoortse

burgemeester bij zijn afscheid

vorig jaar. Wethouder Wilfred

Tates grapte dat het wel ge-

makkelijk is om binnen één

krijgen alsje bij de gemeente

zit. "Meerdere Zandvoorters

zei hij, Daarna onthulden Van

der Heijden en zijn vrouw de

plaquette die eraan herinnerd

dat het muziekpaviljoen aan

hem geschonken is bij zijn af-

eze officiële handelingen

het tijd voor entertain-

ment Clown Didi had de regie

en deed dat zoals we van hem
gewend zijn met veel taMs, i op-

pen, Als eerste de Syliphonics,

een muzikaal en ludiek trio dat

tentoonspreidde. Vervolgens

kreeg Didi de handen weer

op elkaar door enkele gasten

waaronder Van der Heijden

en burgemeester Niek Meijer,

door middel V5rrk.:!ïisrr."ellen'

mee te laten

spelen op de ||

muziek. Daarn;

de'Tg:Ht:e van het Zandvoorts

Mannenkoor een optreden

deren. De bijeenkomst werd

afgesloten met een optreden

van het koor samen met een

salsaband, waarna het publiek

werd uitgenodigd om achter

de salsaband aan naar het

Badhuisplein te lopen alwaar

de officiële opening van d

WeekvandeZeezou plaatsvii

den. Het verslag van die op;

ning kunt u lezen op pagina

•Knip Bruin €1,75

•4 Croissants €235
•Weekendtaartje € 735

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

y

NIEUWE COLLECTIE

OAKLEY

ZONNEBRILLEN

IS BINNEN!
Kerkstraat 34-36

2042 |C Zandvoorl
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Muziektent geopend

Nieuw jasje voor

Zandvoortse Courant

- Op naar Gebo M

'Nieuwe plek voor de

Mannetjes? En we zijn

niet eens muzikaal!'

De Zandvoortse Courant groeit uit zijn jasje. Daarom

zal vanaf volgende week de vernieuwde Zandvoortse

Courant bij u in de bus liggen.

De krant wordt iets langer en

breder dan hij nu is. Er kan

daardoor een iets groter let-

tertype worden gebruikt en

tevens wordt het mogelijk

wat grotere foto's te plaatsen

Het aantal pagina's in kleur

zal worden uitgebreid en de

opmaak krijgt ook een opfris-

beurt. Een ander voordeel is

dat de krant voortaan 'geniet'

2 juni - Op naar Gebouw De Kroc

vooThet grote toekomstdebat

over Zandvoort.

Meldt u a.u.b. vooraf aan via

toekomstdebat@zaTidvoort.Til of meldt

net even aan de Centrale Balie op het

Raadhuis. Gaat u voor 'Ons Sandevoerde',

'Zandvoort Buiten', Parel aan Zee', €uropa
Beach' of iets er tussenin?

B

vanhier

0
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Thomas je bent op 20 meijl. in

je Jeep ran ons heen gereden.

Wij we isenje een goede reis.

We zullen e nooit vergeten makker.

Fred e Kkiiisie

Felix

Lizzy, Dominique

Leen e i Yvcmne

Leentje, Emma f%™
Ted en Dinnie I r TL

Vriend, gabber, kameraai

De rest weet je zelf wel.

:g moeten we afscheid van

Je vriend René en je vriendinnetje
J
'anneke

We hebben met verdriet, veel te vroeg,

afscheid genomen van

Thomas Determann
(Sappie)

We hadden nog graag met hem
een dobbeltje gemaakt,

over het leven gepraat en

"one for the road" gedronken.

Tot later, harde werker!

AbAnnekeAnnemarieBenBenjaBoDees
EdEdEllenEllenFredGerritGerryGertHans

Ha nsHenklreneJanJannekeJanWillem

JasperJohnJokeJnlierteJurjenJurriaanLucy

MaaikeMariaMarionNicoNienkePatricia

PaulPloniRenéRobRobSanneSheila

SuzeTheaTinieTonTreesYvonne

Hartelijk dank voor de vele reacties in

vorm dan ook bij het overlijden van

Ton, Dat heeft ons veel goed geda;

Burgerlijke stand I Waterstanden Opening Week van de Zee trekt veel bekijks Column

17 MEI -23 MEI 2008

Gehuwd:
Van den Heuvel, He k Philip enStroet.Ch rtta

Geboren :

Loïs Valérle, dochte r van: \s nsse i, Jan Wille

Rietberg, Nathalie

Lily Sofne. dochter vs n: Keiler Robl Boy er Me
Berthel

Overleden:

Determan, Thomas, oud 51 jaar

Kerkdiensten

ZONDAG 1 JUNI

Protestantse gem.Zandvoort, Kerkpleii

10.00 uur ds. P.N. Renes (Nieuw Unicum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparren/aan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Hoera papa Dirk is 40!

Dikke kus van de meiden

BEACHAC LUBTIEN
Week van de Zee menu

Zandvoortse garnalen
met de kro gevangen

Hele tarbot
zoals oma hem vroeger bakte

Tiramisu
om je vingers bij af te likken

€29,75

Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Club Nautique ®
Stukje Mediterranée aan zee

Strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Zo 1

Ma 2

06.36 11.15 19.04 23

07.45 12.25 20.34

00.49 08.56 13.26 21.35

01.50 09.50 14.15 22.40

02,42 10.50 15.08 23.14

03.29 11.55 15.58

00.00 04,16 12.50 16

00.45 05.06 13.35 17
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Het is een gouden greep geweest maar ook een lang gekoesterde wens van een aantal Zand-

voortse hulpverleningsinstanties. Natuurlijk heb je er ook goed weer voor nodig maar de de-

monstraties van de diverse professionele en vrijwillige hulpverleners in Zandvoort als opening

van de Week van de Zee was een grandioos succes.

De detnonstaties van de po-

litie waren ook spectaculair.

Plaatsvervangend teamchef

Peter Brouwer liet het publiek

t po-

Allereerst opende burgemees-

ter Niek Meijer de Week van de

Zee door de onlangs weer toe-

gekende Blauwe Vlag in topte

hijsenen het landingsvaartuig

van Victor Bol, een DUKW, te

onthullen. Meijer wees er in

zijn openingsspeech op dat

hij zich had verbaasd over

het grote en veelzijdige pro-

gramma. Tevens dankte hij de

organ s.itievoor het vele werk

dat zij hebben verzet

Daarna was het de beurt

Instanties om zich aan het

in behoorlijke mate opgeko-

men publiek te presenteren.

Brandweer, politie, GGD, Rode

Kruis, Dierenbescherming en

-ambulance, KNRM en de

Zandvoortse Reddingsbrigade

waren present en 'vachten' om
aandacht. En die kregen zei

Zo lieten leden van het Jeugd

Rode Kruis zien waartoe zij al-

lemaal in staat zijn. Door ge-

richtetrainingen kunnen zij al

hulpverlenen aan bijvoorbeeld

lichtgewonden en advies ge-

ven over eventueel vervoer per

ambulance, een ziekenhuisbe-

zoek of vervolgtraject.

De eerste spectaculaire de-

monstratiewas van de brand-

weer die liet zijn wat er ge-

beurt als een vlamgevatte

pan vet met water wordt ge-

blust. Slechts een half kopje

water in een pan vet gegooid,

levert een behoorlijke explo-

sie op die een keuken In vuur

en vlam zal zetten. Ze lieten

ook zien wat men wel moet

doen: simpel een deksel erop

zodat door zuurstofgebrek

het vuur uiteindelijk uit zal

gaan. Brandweerman Edwin

Kraaijenoord: "Wij hadden

gehoopt dat we door deze

demonstraties een aantal

den krijgen. Dat Is helaas niet

gebeurd maar misschien komt

dat later, als deze kinderen

wat ouder zijn Ze hebben in

ieder geval een leuke middag

mad."

litiehond wordt ingezet bij

arrestaties van onhandelbare

verdachten. Opnieuw liet

wijkagent Jeroen Poppe zich

als pakwerker inzetten om zijn

collega's het vuur na aan de

schenen te leggen maar was

hij niet opgewassen tegen

politiehond Robbie. Tijdens

de tweede demonstratie
werden naast de hond ook

enkele politiebikers ingezet,

hetgeen weer spectaculaire

beelden opleverde die door

het publiek met applaus wer-

den beloond.

Een redding vaneen in proble-

mengekomen plankzeilerwas

een korfje naar de hand van de

Zandvoortse Reddingsbrigade.

Spreekstalmeestervan dienst

Ernst Brokmeijer legde haar-

fijn uit wat zijn club op het

water, en aan de kant, deed

om deze onfortuinlijke sur-

fer aan de kant te krijgen. De

laatste, en misschien wel het

meest spectaculair, was een

gecombineerde reddingsoe-

fening van de KNRM station

Zandvoort met de 'redboot'

Annie Poulisse en een heli-

kopter. Enkele leden van de

reddingsboot werden met de

helikopter van boord gehaald

en later weer erop gezet en

dat allemaal vlak voor de

ogen van het publiek op het

Badhuisplein.

Volgens mij...

straatspeeldag nodig. Tot mijn

zevendejaarwoondelkopeen

bovenhuis in de Grote Krocht.

Daarna verhuisde ons gezin

'Plan Noord', Deze nieuwe wijk

Eldorado. Er was geen druk au-

toverkeer en we speelden diefie

met verlos en tikkertje midden

op straat. Alleen mochten w

gras van hetJ.P. Heye plantsoen

spelen. Hij tikte altijd tegen het

raamalsonzebaltljdens'hand

gras terechtkwam.

Vanuit m'n slaapkamers

keek Ik bijna op het station.

wennen aan het getingel van

de selnllchten en het lange

wachten voorde spoorbomen.

Maar Ja, tenslotte went al-

les. Zelfs vonden m'n nieuwe

vriendinnetje en Ik het niet

ergom vlerkeer per dag naar

de Wllhelmmaschool in de

Lijsterstraat te lopen. Naar de

Plesmanschool, die veel dich-

Datwaseen openbare scr

Vandeweekreedlkweere

langs Park DuIJnwijk. Nog

alle veranderingen In mijn

vroeger de houthandel van

«akkerhrwcn stond, staan

nu mcült' grote zogenaamde

moh .< v la's. Ook het voet-

bdlvirld rrct rondom de den-

''< : '-''" sverdwenen.Weg

/-! gctpcclplekken.

). <i ideren van nu kun-

nen. dt:or -et drukke verkeer,

strrds "ilndervaakop straat

ipden Wi zijn er heren der

ippfh oestellen geplaatst. Een

m In pu rijt vind Ik toch wel 'ons'

ilanTsoei )at ziet er nu niet

meti uit Waartoen letterlijk

enng mr jk geen bal In mocht

staat nu breeduit op het g

een patatkraam en is er e

voetbalveldje aangelegd. Mijn

buurman leeft niet meer maar

anders had hij vast en zeker

tegen het raam getikt. Tijden

veranderen, alleen herinner

gen niet.

s. J



:hXcBEACHAC LUBTIEN
Wij zoeken voor het komende seizoen

een representatieve, gezellige

tweede toiletjuffrouw voor

enkele dagen per week.

Voor informatie: 023-5713200

www.beachclubtien.nl
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Voor vis en vleesspecialneiTen nsstiiii

DE ALBATROS re ZANDVOORT
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BEDIENING (eKYtmg wrsist)

AFWAS
De AÜMTkos js gesiiuetlii ffl JjeT cenTRUa)
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VRIJDAG 30 MEI 2008
FEESTELIJKE OPENING VAN:

£>
^BAfl.^!*' \fc

pi

Met optxecleus

van verschillende

gezellige

artiesten

Van 22.00 u/24.00 u
A Mvsteiy Guest van groot kaliber

TcVCOl zal zanger OLAF deze avond zijn

CD album "IK KOM ER AAN" uitbrengen.

Aanvang 20.00 uur
mmikvarrfSainaart 12 - 2041 JJL Zanlvcort - 023-8582992

Au toserWce
Vakantielcracht voor ons tankstation

Geerling Autoservice

io rd el ijk lied en zijn:

Inrichten en bijhouden van de shop

Goederenstromen bewaken (contra

De uitdaging is doorjou'

telefoonnummers: °3 357358:9 / 0626058

bestellingen)

expertise de omzet van de shop te verküger

jobtide ©
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

A.s. zaterdag 31 mei

Muziekfestival

centrum Zandvoort
Casthuisplein
met een daverend optreden van

"The Clarks"
Ter ere van het

60 jarig jubileum van het circuit

Aanvang: 19.30 uur

Dit wordt mogelijk gemaakt
door: CPZ i.s.m.

Café Alex, Café Neuf, Chin

Chin, Danzee en Yanks

Krant met ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Veel publiek voor Voorjaarsmarkt

De zondag gehouden Voorjaarsmarkt heeft dankzij het weer

een groot aantal bezoekers getrokken. Hoewel er door regelge-

ving een flink aantal marktkramen minder was dan vorigjaar,

was het aanbod zo mogelijk veel groter en meer divers dan de

voorgaande edities. Organisator Ferry Verbruggen was dan ook

een blij man en stak dat niet onder stoelen of banken.

"Het was weer geweldig,

bijna een feest. Dat enkele

spatje dat viel zorgde ervoor

dat de mensen niet naar het

strand gingen maar lekker

over de markt bleven wan-
delen", zei hij al voordat de

markt afgelopen was Ook
de Ondernemers Vereniging

Zandvoort was zeer tevreden.

Woordvoerder namens deze

vereniging Pete; "romp.sp'a-.

ent: "Door het brede

twe aanboden

konden de ouders zich echt

vermaken. We kregen dan ook

veel positieve reacties en zijn

vastvan plan dittijdensde ko-

mende markten te herhalen.

De markt kende wel een wei-

felend begin. Marktkooplui

ka nt-en-klaar staan, keken in

verband met de regen nog

even de kat uit de boom maar

toen het droog werd ging het

echt van start." Het eerstvol-

gende grote marktfestival is

de Zom e rmarkt op 10 augus-

tus, die hopelijk

bezoekers zal trekken.

Iet OOG en OOR
DÉ BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Tentoonstelling

Ter ere van het 60-jarig

bestaan van het circuit

presenteert het Zandvoorts

met Circuit Park Zandvoort,

de expositie: 60 jaar Circuit

Zandvoort. Speciaal voor

deze tentoonstellingen zijn

affiches, oude foto's, pro-

grammaboekjes, boeken,

videomateriaal en nog veel

meer bij elkaar gebracht om
'60 jaar Circuit Zandvoort'

te doen laten herleven De

objecten zijn o.a. afkomstig

uit particuliere collecties.de

collectie van het Zandvoorts

Museum en uit het archief

van Circuit Park Zandvoort.

De expositie is van i juni tot

7 september te bezichtigen

op woensdag t/m zondag

Muziektent

Hoewel niet iedereen te spre-

ken is over de plaats van de

muziektent was de opening

een feestelijk evenement met

baband van Carlos da Rocha

én twee charmante danse-

Menig manspersoon

oers op dorpsomroe-

per Klaas Koper die de gele-

genheid te baat nam om sa-

men met deze twee beauty's

te poseren voor Rob Bossink.

Zou Klaas de dames ook ge-

contracteerd hebben voor het

dorpsomroepersconcours op

27 september?

Flessenpost

In de Week van de Zee is ervan

alles te zien en te doen in het

luttersm u-ZE E-u m. Eén van

de succesvolste activiteiten

is de flessenpost. In het mu-
seum zijn flesjes en kaartjes

te koop. Een gewild project

voor ontwikkelaars maar
misschien ook een uniek ge-

bouwvoorde gemeente om
het aan te kopen voor even-

tueel een geluidsmuseum of

een cultureel centrum met

:alen n te-

hun n kun'

nen vullen. Bij een gunstige

wind en tij worden de flesjes

gegooid. Afgelopen weekend
zijn eral 120 plastic pepfle; e?

hun reis begonnen naar onbe-

kende stranden. Op woens-

dag jS en zaterdag 29 mei is

:n van 13.00 t/m 16.00

13,0 -17.0 -elkom e te

Geweldig bedrag

De Beatrlxschool heeft

eind april een projectweek

gehouden met India als

thema. Net zoals vorig jaar Te koop
gaat de opbrengst naar het

goede doel: een meisjeshuls

in India. Er werd van alles in

Den. Ook is er muziek door

erlingen van New Wave en

innen kinderen zich laten

hminken.

:erd

spon:

deshow met eigengemaakte

kleding door groep 8, op het

eindfeest waren er onder

andere Indiase hapjes en de

welbekende Monique van de

Werf heeft over de opnames
van Zoop in India verteld. De

opbrengsten uit de sponsor-

loop, het eindfeest en een

collecte in de kerk brachten

in totaal het aanzienlijke be-

drag van € 3734,28 op.

recht kunnen als straks het

Gemeenschapshuis wordt

afgebroken. De ruimte leent

akoestiek is perfect.

IJstijd

Heel Zandvoort kan genie-

ten van de ijsprijs van de

Nationale Postcode Loterij.

In eerste instantie vielen de

winnaars met postcode 2041

had de rest likkebaardend

het nakijken. Daar is ver-

andering ingekomen want
sinds verleden week is de

wijkprijs ook op 2042 geval-

len en kunnen de 3.627 ge-

lukkigen een heerlijk ijsje bij

slagerij Marcel Horneman
halen. Verder was 2042 NC
ook goed voor de tribuneprijs

bij de Miljoenenjacht, deze

postcode van Zandvoort

ontvangt een LG portable

Nog meer ijs

De groepen 1 en 2 van de

Mariaschool hadden afge-

lopen donderdag op het

strand bij Beach Club Tien

een spelletjesochtend.

Terwijl de groep kinderen

met begeleidende ouders

an het Badhuisplein

epen, hielden twee
nbekend geble

€50 -c

e juf a,

n ijsje'

Na de laatste kerkdienst in

de Gereformeerde kerk op 8

oktober 2006 waren er nog

geen exacte plannen met het

gebouw. Inmiddels is daar

verandering in gekomen en

staat de kerk voor 2 miljoen

de kinderen te koper

Een beetje verbouwe-

reerd nam de juf het

geld aan. De kinderen heb-

ben genoten van een

lijk waterijsje op het strand.

Bij dezen willen de juf rr

vooral de kinderen de twee

heren hartelijk danken vi

de gulle gift,



fvrijeVrijehuizenmarkt
meer vqqi uw hvHt

Van Speijkstraat 7b Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• Een vrijstaand woonhuis uit ca. 1930 met zomerhuis, gerenoveerd met
behoud van karakteristieke elementen!
Gelegen op slechts 50 mtr van station en 100 mtr van strand en de boulevard

van Zandvoort. recht tegenover "Park Duijnwijlc";

volle woonkamer met o.a. erker aan de vooi~i]-:le en 2 ons nele marmeren
schouwen, modern landelijke keuken vzv div inbouwapparatuur. bijkeuken.

eigi-g.

i, ï*

1 Verzetsplein 36 Zandvoort

[nÏÉÜw]
• Bijzonder fraai afgewerkte 3-kmr maisonne

met prlvë-parking, 2 terrassen en uniek urtz

.|'-"i :

:::.-^:.-r !- :li! Ill-I
1
.H.HI-

!
.HI'tI I'-tI"'

toegang tot terras, open verbinding naar luie

seml-open keuken :,:. di-/ " :o:-.-. ? hi'Ii-:ih- uiliouvf

^11 r-^l ir !::!. 'M.-. ::adlö!ï,-?l v.' il-: j" l^llllö:

luxe toilet met fontein, 2 slaapkamers met toegani

1 Vraagprijs:

1 € 274.500,- k.k.

• Stijlvol ingexhlen uitstekend onderhouden!

Woünopp?rvlai:te ca. 95 _:
'. inhoud te 230 m'

Vraagprijs:

€279.000,- k.k.

Vraagprijs:

€ 224.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

' No cure, no pay;".!
I

vmuwwoning;

mWl lfllM.|l|IM.I..IIJ.M

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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POLITIEK Commissie Raadszalen

College mag onderhandelen over

parkeerterrein De Zuid

Wethouder Tates kreeg dinsc agavond de steun van de co- houden van oefeningen.

alitiepartijen VVD en OPZ tijd ens de discussie over het Par-

keerterrein De Zuid in de corimissie Raadszaken. Door de
Nieuwe school

Een deel van de raad ver-

schilde met wethouder van
steun kan het college nu in nderhandeling gaan met de

exploitant. onderwijs Gert Toonen van

mening over de plaats voor

Buiten de VVD en OPZ wa- kreeg steun van de oppostie. een nieuwe vorm van basis-

ren er bij de andere partijen, De PvdA en oppositie zullen onderwijs. De Sociocratische

waaronder de derde coa- desnoods met voorstellen school, een onderwijsvorm

litiepartij PvdA. nogal wat komen om dit beleid vorm te dat fundamenteel verschilt

bedenkingen over de gang geven. WethouderTates bleef van de huidige basisscholen.

zaken. Vooral de discussie van mening dat dit afhanke- moet volgens het college vier

tussen de wethouder en lijk moet zijn van een totale noodlokalen krijgen, waar-

de vertegenwoordigers van parkeervisie, die de raad een schijnlijk op het terrein van

het CDA liepen hoog op. Zo aantal maanden geleden on- de Oranje Nassauschool. De
werd gevonden dat de wet- voldoende vond en daarom oppositie vond dat de nu

houder te lang gewacht voorzich uitschoof leegstaande lokalen van De
heeft rnet het terugdraaien ColfaandeJac.P.Thljsseweg

van het besluit om de pacht Brandweer daarvoor benut moeten wor-

per i januari 2009 te beëin- Overde plaats van de nieuwe den, hetgeen volgens het

digen. PvdA kwam met het brandweerkazerne bestond college en de scholen niet

voorstel om met de pachter overeenstemming. Deze mogelijk is.

te gaan onderhandelen over komt achter de algemeene
een tijdelijke verlenging van begraafplaats, terwijl er ook Overige

het lopende contract, met als een uitrukpost komt in het De overige agendapunten.

voorwaarde dat de tarieven centrum of in de omgeving waaronder het voorberei-

en daarmee ook de pacht van het politebureau aan dlngsbesluit Louis Davids

omhoog gaan. Tevens stelde de Hogeweg. In de nieuwe Carré en de verordening pa-

de PVDA voordat de gemeen- brandweerkazerne in Nieuw keerbeleid in het kader van

te met een beleid komt voor Noord moet ook ruimte ko- de vanaf 1 juli te houden
alle parkeergelegenheden in men voor de ambulance- proef in Zandvoort Zuid. wer-

Zandvoort, waarbij ook de te dienst en de Zandvoortse den na vaak lange discussies

bouwen parkeergarages wor- Reddingsbrigade, terwijl er vaneen postief advies aan de

den betrokken. Het voorstel ook ruimte komt voor het raad voorzien.

OCK Het Spalier voldoet ruimschoots aan

kwaliteitseisen

Op vrijdag 23 mei heeft Sascha Baggerman, gedeputeerde

van de provincie Noord-Holland, tijdens een instellingsdag

het officiële kwaliteitscertificaat uitgereikt aan OCK het Spa-

lier in de Kostverlorenstraat. Baggerman: "De provincie hecht

waarde aan kwaliteit en professionalisering binnen de jeugd-

zorgaanbieders. Een certificaat is van belang om de kwaliteit

te waarborgen."

OCK het Spalier is een multi-

functionele organisatie voor

Jeugdzorg in Kennemerland.

In deze regio biedt zij vanuit

diverse vestigingen en met

professionele hulp, bescher-

ming en opvang aan kinde-

ren, jonge ren en hun ouders.

Met het behalen van het

certificaat is het werken aan

kwaliteit voorde organisatie

echter niet ten einde: OCK
het Spalier wil blijven leren

van de bevindingen in de

dagelijkse praktijk, van de er-

dewerkers. Op deze manier

wordt het certificaat steeds

weer waar gemaakt.

Natuurlijk is het belangrijk

dat alles goed is vastgelegd,

maar nog belangrijker is dat

de medewerkers bekend
zijn met de afspraken en

dat daar ook naar gewerkt
wordt. Het Spalier heeft

een externe organisatie ge-

vraagd haar kwaliteit van

werken te beoordelen Na
>eks-

OCK het Spalier heeft do

dejaren heen kwaliteit hoog

In het vaandel staan. Zo zijn

alle activiteiten en beleid

erop gericht, de cliënt zo

goed als mogelijk te helpen.

traject heeft de organisatie

die verantwoordelijk is voor

de certificering vastgesteld

dat deze jeugdzorgorgani-

satie ruim voldoet aan de

die gesteld

Door deze beoordeling ver-

werft OCK het Spalier het

officiële HKZ (Harmonisatie

Kwaliteitsbeoordeling Zorg-

sector) kwaliteitscertificaat.

erde zorg kwaiiteitse

Controle op hondenpoep
Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van de Zand-

voortse bevolking. Dat kwam naar buiten tijdens de eerste

discussie tussen politiek en burgers in het kader van Zand-

voort schoon?! Handhavers van de gemeente zijn een proef

gestart waarin zij controleren of hondenbezitters zich wel aan

Vanaf afgelopen woensdag con-

troleren de gemeentel jke hand-

havers of de hemdenliefhebbers

hun honden volgens de regels

uitlaten, of ze de uitwerpselen

opruimen.de honden aangelijnd

houden enof zededierenalleen niet

in de losloopgebieden laten ren- dat klagen bij de

nen. De beide handh;

woensdag in de Keesomstraat

patrouilleerden hebben tot op

heden geen enkele overtreding

geconstateerd. In andere delen

van Nieuw Noord is wel veel

overlast maar daarwordt (nog)

rd. I

gaat helpen?

Fiets4daagse onder goed gesternte

Afgelopen vrijdag is de Fiets4daagse weer ten einde gekomen.

De circa 150 fietsers hebben niet te klagen gehad over het

weer. Een lekker zonnetje met soms een wat aantrekkende

wind bracht de deelnemers weer door de hele regio. Het 1; ki-

lometerparcours trok verreweg de meeste deelnemers, slechts

n achttal had zich voor de 30 kilometer aangemeld.

De eerste vierdaagse die nu

op de kalender staat is de

Wandel4daagse. Deze vindt

van dinsdag 3 juni tot en met

vrijdag 6 juni alweer voor de

10e keer in Zandvoort plaats.

Deze vierdaagse wordt even-

eens georganiseerd door

de Stichting Zandvoortse

4daagse Vier avonden lang

zullen de deelnemers in en

5 en van 10 kilometer. Er kan

gestart worden vanaf 18. 30

uur. De kaarten kosten €3,50

in de voorverkoop. De kaarten

zijn te verkrijgen bij Bruna

Balkenende op de Grote

Krocht, kapsalon Ton Goossens

in winkelcentrum Nieuw
Noord. Ankie Miezenbeek,

Haarlemmerstraat 12 en bij

Martine Joustra, Witte Veld 11.

jnd Zandvoort hun routes Aan de start, bij de kannne var

'andelen. Er zijn routes van ZHC, moet u € 1 extra betalen.



Woning verkopen? Kies voor de actieve makelaar in Zandvoorti

f GREEVEN
ui* belaar d. E J ö.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!
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Rob Greeven Kim Dekker TimoCreeven
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Ben Zonneveld
Bij Zandvoort en evenementen hoort onomstotelijk de

naam van dorpsgenoot Ben Zonneveld. Hij is zeer betrokken

bij 'zijn' dorp en zet zich voor 100 % in om Zandvoort op de

kaart te zetten en te houden. Ooit kreeg hij de fraaie titel

nachtburgemeester vanwege zijn inzet bij het project 'Veilig

stappen'. Uiteindelijk is zijn betrokkenheid voor de Zand-

voortse samenleving bij dit project begonnen. Gelukkig be-

zit Zandvoort fantastische vrijwilligers waar Ben Zonneveld

Tekst enfoto Nel Kerkman

zit Bendit talent. Hij draait er

zijn hand niet voor om.

Zandvoort

Maardat is nog niet alleswaar

Ben zich mee bezig houdt. Ook

op het gebied van evenemen-

ten is hij een régulateur. Al

vanaf het begin is Ben actief

betrokken bij de landelijke ac-

tie 'Week van de Zee'. Dit Jaar

Maar laten we eerst de doop- ^ organiseert hij, samen
cel lichten van de geboren . ^^ met Hillv Jansen (be-

en getogen Zandvoorter M ^m driiTscontactruncti-

Hen Zonneveld Wie ^ifl HpV onansgemeente
kent n errievnnrmali- ^^M s fn Mm Zandvoort). dit

ge kruidenierswinkel a^H Wm\ geweldige eve-

in de Diamniehuis- ^H Hn nement voor

straat/ Het iwsk fll M de vierde keer.

een van de vele 1
hiiurtwinkels die BH ^t 1 Ondanks een

^^m anpd draaiboek

toen In 7andvnnrt ^^H .. ^a^a^aT

aanwezie waren. 1F? ~^ÊK luiken voordat

Ben hielp al op "( Br/ het startsein

jonge leeftijd mee \ 1 ^W gegeven kan wor-

in de winkel net zoals >^ ^^V den verder 7eT Hen

iedereen in het gezin. ^^ 7ijn srhnnriers onder

Woensdagsmiddags wer- ^ diverse evenementen
den de flessen gesorteerd en die gedoemd zouden zijn

de bevoorrading opgeruimd. Ben Zonneveld om uit het Zandvoortsebeeld

Vrijdags ging vader Zonneveld :e verdwijnen. "De nieuwjaars-

langs de klanten om de bestel- ging Ben op 50-jarige leeftijd, duik 2008 is een geweldig eve-

lingen op te nemen en zater- na 33 plezierige werkjaren bij nement geworden, het shan-

dags hielp Ben mee om de de marine, als adjudant met tyfestival wordt ook dit jaar

beitel
1 ngen.ln kartonnen do- met inzet van anderen weer

zen, van Noord tot Zuid weer gezellig en ik ben druk bezig

te bezorgen. Door de komst Activiteiten met de opening strandseizoen

van de grote supermarkten Ben is niet iemand die op 2008", zegt Ben. "Je bent vaak

werd tenslotte het lot van de zijn lauweren rust. "Even was weg. Wat vindt je vrouw daar-

kleine buurtwinkels beslist. "Ik het: tja, wat nu? Maar dat van?' vraag ik nieuwsgierig.

wilde vroeger pastoor worden was maar een korte periode. Met nadruk antwoordt Ben:

of bij de marine. Het laatste Al snel rolde ik van het een "Zonder de hulp van Katrin

is het geworden", vertelt Ben in het ander. Ik golf graag had ikdit allemaal beslist niet

lachend Na de Marlaschool en ben jaren lid geweest bij kunnen doen. Haar geduld is

en de LT5 werd Ben in 1971 Sonderland. Uiteindelijk heb onuitputtelijk." Het enige waar

als vliegtuigmonteur aange- ik gekozen voor de lange Ben niet van gecharmeerd

nomen bij de marine, waar baan bij Haarlemmermeer is, is de Zandvoortse politiek.

hij de studie weer ter hand en Spaarnwoude, waar ik ac- "Daar wil ik me graag buiten

nam om uiteindelijk korpo- tief aanwezig ben en allerlei houden. Lekker onafhankelijk

raal te worden. Hij is naar zaken regel. Bulten golfen ben zijn zonder te kiezen voor een

veel landen uitgezonden zo- ik vicevoorzitter/secretaris of andere partij." Met deze

als Curacao, Amerika, Ierland bij de Sportraad Zandvoort laatste wijze woorden als

en Engeland. Later is hij met Daarnaast ben ik betrokken toegift verlaat Ik Ben's huis. De

zijn vrouw Katrin en dochters als presentator bij de lokale Zandvoortse vlag wappert als

Patricia en Benja voor 3 jaar radio ZFM en ben lid van de eerbetoon boven de deur. De

naar Curacao gegaan. En als Programmaraad die onder telefoon gaat en ik hoor Ben

je diep in de harten van het andere controleert of er pro- een afspraak maken voor mor-

gezin Zonneveld kijkt, pakken gramma's zijn opgenomen gen op het raadhuis. De nacht-

ze zo weerde koffersom naar voor alle leeftljds- en doelgroe- burgemeester is ook overdag

Curacao te vertrekken. In 2004 pen." Dat vraagt uiteraard veel een druk bezet persoon

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Voorlopig nog zomers

Met de nog te realiseren hoge temperaturen voor de laat-

ste paar dagen van de maand wordt mei 2008 zo goed als

zeker recordwarm en verslaat daarmee mei 1992. Het lijkt

er zelfs op dat de voorzomerwarm te min of meer tot in juni

aanhoudt in het Zandvoortse.

Zeer bijzonder is (treedt

eigenlijk nooit op) dat we
al een week of vijf met een

oostelijke stroming zitten

en dat komt voorname-
lijk door de hogedruk die

zich voortdurend boven

Scandinavië manifesteert.

Als het nu winter was ge-

weest hadden we een dijk

huis gehad met misschien

wel een elfstedentocht

Tot en met het weekeinde

houden we meestal die

ostelijke I uchta;

'normaal' toch nog altijd

een graad of 17-18 is.

Mocht deze verlengde zo-

merse episode daadwerke-

lijk realiteit worden, kun-

spreken van een goede zo-

merstart, maar hoewel de

teneur steeds goed blijft.

5 dit v nlan
:

net (

lucht. Vooral op de vrijdag

kan het weer zo'n 26 gra-

den worden in Zandvoort.

Dergelijke hogetempera-
ture

dag hadden, zijn doorgaans

te veel voor de atmosfeer,

maardeene keer volgen er

wel (onweers) buien en de

andere keer niet.

Afgaande op de belangrijk-

ste modelprognoses blijft

het zomers aandoende
weer tenminste tot begin

juni in stand met tempe-

raturen die veelal eerder bij

de 25 graden zullen uitko-

men dan rond de 20 gra-

den blijven hangen. Soms
komen we nog even boven

die zomerse 25 uit, terwijl

veer natuurlijk geen ga-

antie dat de hoogzomer
jok perfect gaat verlopen,

naar de mooie trend is er

Toch blijft het weer niet

geheel smetteloos de ko-

mende dagen, want on-

danks de genoemde gun-

stige hogedrukinvloeden,

weten kleine storingen

toch steeds nog door te

dringen tot onze contreien.

In de gehele periode tot en

met het weekeinde zal het

meestentijds prima weer

zijn, maareen periode met

regen of een paar buien

moeten we ook incalcule-

ren. Echter met wat geluk

mist het meeste water

ons net. Het strandweer

zal op de meeste dagen
wel aardig zijn, rnaar op

zondag bijvoorbeeld lijkt

de regen (buien)kans juist

wat grotertezijn,

wee/man Ma/c Putta

-*-t- -M-. _M-,#^ <r- w&
Max 23-24

Min 15

Zon 55%

Neer a g 15%

26 24 22-25

17 16 ,!

70% 70% 55%

20% 35% 40%
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ZONDAG

1 JUNI 2008
SAMSUNG BMW 1301 CUP I FORMIDO SWIFT CUP
DUIMLOP SPORTMAXX CLIO CUP ( FORMULE FORD

NEC FR 2.0 I HISTORISCHE MONOPOSTO'S
TOERWAGEN DIESEL CUP I DELTA LLOYD PRIVATE BANKING NK HT & GTS

info: www.CfRCUIT-ZANDVOORT.nl

Circuit Park Zandvoort betrekt

Zandvoort in jubileum

Het komende jubileum van Circuit Park Zandvoort zal de Zand-

voorters bijna niet kunnen ontgaan. De directie is zich ervan

bewust dat Zandvoort en haar inwoners onlosmakelijk met de

nationale racepiste is verbonden, zowel in de geschiedenis als

tegenwoordig. Komende zaterdag wordt het jubileum gevierd

met een optocht van zowel historische als moderne raceauto's

en aansluitend een live muziekfeest op het Gasthuisplein. Ook

verschijnt er een speciale, gratis uitgave van de Klink, het le-

denblad van Genootschap Oud Zandvoort.

enwerking met de r

kers an De Klink i'

staan dat, ongeacht of men
lid van het genootschap is of

niet, huis-aan-huis bezorgd

zal worden. Veel verhalen van

vroeger, gelardeerd met oud

fotomateriaal, en interviews

zijn daarin opgenomen. Ook

het Zartdvoorts Museum zal in

een tentoonstelling aandacht

schenken aan de 6o jaaroude

racepiste. Deze expositie zal

zaterdag om 20.00 uur worden

geopend en het museum is

dan bij uitzondering tot 22.00

uur geopend.

Optocht

Op zaterdagavond zal vanaf

19.00 uureen optocht van oude

en nieuwe racebolides vanaf

het circuit richting het cen-

trum van Zandvoort rijden. Ze

zullen vanaf het circuit via de

Burg. Van Alphenstraat naarde

Van 5peijkstraat rijden om via

de Zeestraat en Haltestraat op

het Raadhuis-en Gasthuisplein

te komen. Daar zullen de auto's

worden opgesteld en zijn dan

voor iedereen te bezichtigen

Rondom deze opstelling zijn

nog een aantal activiteiten

voor Zandvoort en haar gas-

ten georganiseerd. Op het

Gasthuisplein zal vanaf 19.00

uur een liveoptreden van de

band The Clarks.een optreden

van een zanger en een DJ tot

00.00 uur de aandachtvan het

publiek trekken. Eveneens op

het Gasthuisplein zal door het

Genootschap Oud Zandvoort

een diapresentatie worden
verzorgd met diverse specta-

culaire beelden van toen en

nu. Het hele programma wordt

hoogstwaarschijnlijk door de

bekende Zandvoortse coureur

en televisiepresentator Allard

Ka Iff aaneen gepraat.

Actiebon

Circuit Park Zandvoort

Op zaterdag 31 mei en zondag ïjuni worden de Jubileumraces

verreden op Circuit Park Zandvoort. Ter gelegenheid van het

jubileum biedt de circuitleiding voor alle Zandvoorters de

volgende actie aan:

Op vertoon van deze ingevulde actiebon is het tweede

duinkaartje ter waarde van € 12,00 gratis. Kinderen tot 12

jaar krijgen, onder begeleiding van een volwassene, gratis

toegang.

Postcode: (")

Email: rA
Vdde met (•) zijn erplicht

Reactie Zandvoortse politiek op voorstellen

voor nieuwe jonge monumenten
De nieuwste voorstellen van bureau Heemschut aan de mi-

nister, om diverse redelijk jonge gebouwen en gebouwen-

complexen toe te voegen aan de landelijke monumentenlijst,

zal in Zandvoort de nodige vraagtekens oproepen. De water-

toren, het De Favaugeplein en het Palacegebouw zouden dan

op deze lijst komen te staan. Gebouwen die binnen het Mid-

denboulevardgebied liggen en zeer duidelijk onderdeel zijn

van het nieuw te maken bestemmingsplan. De Zandvoortse

Courant ging een rondje langs de fractievoorzitters met het

verzoek om te reageren.

OPZ hoopt, bij monde van

Bruno Bouberg Wilson, dat

indien de minister het voor-

stel overneemt, hij ook vol-

doende geld voteert om de

objecten te behouden en te

herbestemmen. "Alleen snelle

ter en het voteren van vol-

.ende liddel

staat stellen deze objecten te

behouden en herbestemmen.

Monumenten kunnen immers

vaak alleen behouden blijven

als die in cultureel opzicht zo

belangrijk worden geacht dat

instandhouding d.m.v. subsi-

dies mogelijk wordt gemaakt

misch als praktisch opzicht

verzekerd kan worden. Indien

daarvan sprake is, verdient en

heeft dat onze steun
"

Volgens Pim Kuljken (PvdA) zou

plan in 2005 ruimte gela-

ten voor de flats op het De

Favaugeplein: "Het CDA staat

het Middenboulevardgebied.

In deze plannen is ruimte om
vooral deflats aan de zeezijde

van het De Fauvaugeplein te

behouden en natuurlijk ook

de watertoren. Het CDA is een

voorstander van de voorstellen

lijkt 1 orga;

irstand oproept, moet het

een uitdaging zijn om met be-

houdvan beeldbepalende ele-

menten een nieuwe dimensie

aan het geheel te geven."

De SP stelt zich vierkant achter

vooral het voorstel van de wa-

tertoren op. Fractievoorzitter

nzetv

oplevere,

watertor

lend eler

isie binnen de raad

"De PvdA acht de

n een beeldbepa-

ent van Zandvoort

;nt dan ook behou-

ti et verstand

n belangrijk

rdz

den te blijven. Het

de voorstellen ten.

de Middenboulev;

hele andere discussie gaan

betekenen in de gemeente-

raad. De PvdA kan zich dat niet

voorstellen in het licht van de

jsgiading van Zandvoort en

de discussies welke daarover

gevoerd zijn."

Gert-Jan Bluijs is wel blij

met de voorstellen want het

CDA heeft al in hun tegen-

vanzaken. Niet voi

zij voor behoud

Zandvoortse ge boi

dewatertoren isee

baken van Zandvoort

van de meest beeldbepalende

gebouwen van Zandvoort. Om
Zandvoort een eigen gezicht

te geven, om de badplaats te

onderscheiden van de vele die

er al zijn, is de watertoren van

cruciaal belang. Dat geld ook

voor verscheidene pleinen en

stellen."

GBZ wijst op de functionali-

teit die de gebouwen hadden

en de kwaliteit van de omge-

ving van tegenwoordig. Joke

Draijer: "Voor de tijd waarin

deze gebouwen gebouwd
zijn, was de functionaliteit

geweldlg.Voorweinlggelden

vooral op functie gebouwd. De

eisen aan de vorm en functie

zijn echter veranderd. Als we
dit alles nu weer gaan her-

overwegen, dan gebeurt er

natuurlijk weer niets. Zijn we

verder, het is gemakkelijk pra-

ten met andermans geld. Dit

is tijd- en geldverspilling, soms

is het belangrijk gewoon door

GroenLinks vindt de water-

toren geen verrassing op de

nieuwe lijst. Cees van Deursen:

"Het is een uniek gebouw,

cultureel erfgoed en het her-

kenningspuntvan Zandvoort.

Komt dewatertoren op de lijst

van rijksmonumenten, dan is

dat n Tant

dan komt er mogelijk subsidie

voor de restauratie van het

rijk Ook als dewatertoren niet

wordt aangewezen als rijks-

monument blijft GroenLinks

strijden voor het behoud er-

van. Dat ook de panden aan

het De Favaugeplein in de

men versterkt ons uitgang-

punt dat je die panden niet

moet slopen. Goed gerestau-

reerd en met het label van

wederopbouwmonument,
passen deze woningen goed

in Zandvoort."

Voor de VVD ligt het allemaal

wat simpeler. Fred Paap: "Voor

de VVD geldt dat iedereen

wat mag vinden. Wij hebben

al eerder aangegeven dat, als

er meergeld beschikbaarwas,

we de boulevard van noord tot

zuid zouden willen herstructu-

reren, omdat er niets staat dat

van architectonische, culturele

of ge;:: hied kundige waarde is.

De enige uitzondering is de

watertoren, omdat dat een

gemeentelijk monument is."

Daarmee Is voor wat de VVD
betreft een duidelijk stand-
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In 2 o 07 hebben maar liefst vie r personen het ambt van burgemeester uitgeoefend: naast mijzelfwaren dit burgen

Rob van der Heijden, waarnemend burgemeester Hester Maij en lo co b u rge meeste r Wilfred Tates. Vanaf deze pla

ik hen hartelijk bedanken voor hun inzet en de voortreffelijke wijze waarop zij de gemeente hebben overgi



Meedenken,meepraten en vooral luisteren

In contact blijven

Bij alle grote plannen zoeken wij het contact met

u. Om inwoners goed te informeren organiseert de

gemeente speciale inloop-Zinformatieavonden.

In 2007 werd uw mening gevraagd op o.a. de in-

formatie-inspraakavond Busbaan Prinsesseweg

en kruisingen Tolweg; de inspraakavond over het

Bestemmingsplan Strand en Duin en de inloopavond

over het nieuwe parkeerbeleid.

Maar ook bij het Louis Davidscarré, Bentveld. Oud
Noord, Nieuw Noord en de herinrichting van de

kruisingen Tolweg kregen de inwoners en de on-

dernemers alle gelegenheid om zich persoonlijk te

vergewissen van wat er aan de hand was en om een

bijdrage te leveren ofte reageren.

Bewoners van Oud Noord boden aan de voorzitter

van de hoorcom missie een petitie aan tegen de sloop

van de woningen rond het Rode Kruisgebouw.

Contact ook tijdens de debatten over het Zandvoort

van de toekomst, die in het najaar zijn georgani-

Hoewel het moeilijk is om u te prikkelen tot komen,

merken we toch dat de wél gekomen deelnemers

erg enthousiast zijn en hun inbreng wordt natuurlijk

Loket Zandvoort

Loket Zandvoort, in het gemeenschapshuis,

meer bekend bij de burger. In 2006 kwamen
geveer 1.600 klanten en in 2007 waren di"

1.850 klanten. Een toename van 18%!

Wijkspreekuur

Het wijkspreekuur in Nieuw Noord is in 2007 perio-

diek gehouden. De toen beloofde invoering inde hele

gemeente op drie verschillende locaties hebben wij

helaas moeten doorschuiven naar 2008 omdat an-

dere werkzaamheden voorrang hebben gekregen

Wijkdag
Om dezelfde reden is de gemeenteer niet in geslaagd

om in 2007 opnieuw een wijkdag in Nieuw Noord of

in andere wijken te organiseren. Ook voor 2008 staat

ergeen wijkdag gepland.

Een dergelijke goed bezochte wijkdag was in 2006 ge-

organiseerd en In het burgerjaarverslag 2006 werd

iog gemeld dat dit mogelijk in 2007 een vervolg zou

krijgen.

Skatebaan

Het leukste voorbeeld van meepraten is het reali

ren van een skatebaan geweest. Een groep jonger

ondersteund door de ambtelijke organisatie en e

raadslid, kreeg de touwtjes in handen en kon z

aangeven wat voor soort baan -binnen de mo]

lijkheden- er moest komen. Ze kijken er met plez

op terug.

Ideeënbus

Via de ideeënbus zijn meer van dergelijke verzoeken

van de jeugd binnengekomen. Omdat het aantal

ngedisnde ideeën via de ideeënbus beperkt bleef,

zijn begin 2007 de ideeën buspoppen op de locaties

(tijdelijk) verwijderd. In 2008 zullen de poppen weer

teruggeplaatst worden. Gekeken wordt of dit op an-

dere locaties zal zijn of dezelfde.

Het Zandvoortse nieuws digitaal ontvangen
Om u over alles in de gemeente goed op de hoogte

te houden hebben wij het ZandvoortNieuws, de di-

gitale nieuwsbrief van de gemeente, waarop zo'n

670 mensen een abonnement hebben. Elke abon-

nee geeft van tevoren aan welke informatie hij wel/

niet wil ontvangen. U kunt zich opgeven via www.
zandvoort.nl.

Vrijdag 12 januari

Tussen dewlndstoten door heeft het co II-

Burgemeester en Wethouders het Zand'

strand geïnspecteerd. Het college wilde z

het strand eraan toe was na de storm.

Donderdag l^anuari

Donderdag 1 februari

'Een wervend kunst- i cultuurbeleid voor Zandvoort'. De werkgroe|

Bti van de werkbezoeken van de burgemeester, De raad trekt de portemonnee voor bestrijding

Dog zich over de vraag hoe cultuur in Zandvoort 'levend' gehouden kan overgewicht en opvoedingsondersteuning, wat

orden. Met verve vertelde de heer O lieslager er ove r i n zij n toes p raa k. ondermeer geresulteerd heeft in '30 minuten

1 het advies klinkt enthousiasme door. bewegen'.

Zandvoort op de digitale snelweg

Gemeentelijke producten digitaal Eisen van het rijk

aanvragen en betalen In 20og dienen alle gemeentes te voldoen aan

In 2007 werden detechnischevoorbereidirigen getrof- we en hogere eisen voor de informatievoorzii

fenom onze internettende klant ook on \m ; van dienst via internet waardoor de service aan de burgei

te zijn voor het afhandelen van aanvrag worden vergroot. De gemeente is druk bezig

meentelfjke producten, bijvoorbeeld een '/ergunning de voorbereidingen om hieraan te kunnen vol

of een uittreksel. Vanaf 2008 is dit al voor enkele pro- In 2007 is gestart met het opstellen van een

ducten mogelijk en kan er ook digitaal betaald wor- spoorboekje waarin alle ict-projecten zijn opj

den. In de loop van 2008 wordt dit verder uitgebreid. men.

Ondanks de huidige digitale ontwikkelingen blijft

het persoonlijke contact met de inwoners van

Zandvoort voor mij erg belangrijk. Het persoonlijke

contact bepaalt de kwaliteit van de relatie gemeen-

te- inwoner en het gevoel dat de laatste heeft over

'zijn' gemeente.Juist in dat contact kan de gemeente

net even dat accent leggen dat bij digitale wijze van

contact ontbeert.

Het luisterende oor

Zijn wij op de goede weg? En wat vindt u daarvan? En wat vinden anderen van ons?

Om deze en andere vragen te beantwoorden voert de gemeente Zandvoort onderzoeken uit of is zelf onderwerp van onderzoek.

Veel van deze onderzoeken kunt u terug vinden op onze website.



Hoe ervaart de Zandvoorter de leefbaarheid en

de veiligheid in de gemeente en buurt op dit

moment. In totaal deden 554Zandvoorters mee
aan de enquête voor de leefbaarheidsmonitor

Beide schetsen een beeld van een inwoner die

zeer gesteld is op zijn buurt en er fijn woont,

maar die zich ook zorgen maakt. De voor 2007
toegezegde rapportage over de uitkomsten van

deVeiligheidsmonitor zal in 2008 worden opge-

steld. In 2007 is voorrang gegeven aan uitvoe-

ehoudei

e kwaliteit v nteli
|

ki

het plantsoen.
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De uitkomsten worden in 2008 gepresenteerd. z==-
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id := ZF.i'vl Zandvoort

Digipanelonderzoek naar de kwaliteit van het De resultaten laten zien dat het merendeel van

groen de panelleden bijna nooit naar de radio-uitzen-

De analyse van de uitkomsten wordt meege- dingen luistert.

nomen in de actualisatie van het groenbeleid. • I t Z ^ I'" v -:-:-i
"'

1
-
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Wat hebben anderen voor ons onderzocht in 2007

• De Bid - 'f

Dit is een jaarlijkse internationale onderscheiding

die wordt toegekend aan stranden die veilig en

schoon zijn. Een dikke voldoende voorde kwaliteit

van het zwemwater.
• f't.rn -ut :; ri de Gemeente

Dit is een tweejarig landelijk onderzoek naar wat de

burgers en de ondernemers vinden van bijvoorbeeld

de dienstverlening in hun eigen gemeente vanuit

meerdere invalshoeken of 'rollen". De uitkomsten van van de elektronische dienstverier

dit onderzoek worden in 2008 bekend gemaakt. Wij • Rekenkamer Zandvoort

kijken er met spanning n

Landelijke digitale ranglijst

Op de landelijke ranglijst van digitale waakhond

www.advies.overheid.nl is de gemeente Zandvoort

helaas in 2007 gedaald naar plaats 261. De ver-

wachting is dat we In 2008 gaan stijgen als gevolg

van de activiteiten die worden verricht in het kader

De rekenkamer heeft in 2007 diverse onde

gehouden, zoals naar de Gemeenschappelijke

gelingen, waar Zandvoort aan deelneemt, en f

omgaan met grote stedelij kevernieuwingsproj

ten. Hierover zijn rapporten verschenen met a;

bevelingen waarmee raad en college hun voord

kn

Zaterdag 14 april Donderdag 10 mei Maandag 4 juni
|
Tussen de wind- H^^^H Verker-
kten door heeft

?rkt. Bij de presentatie

n de plannen voor het

opnieuw inrichten v

: ZandvoortsE ~~

teerd. Het college keerssimulatie op de website. Belangstellenden

aan toe was na de konden zien hoe de auto's en de bussen mogelij-

ke rw ijs zoud e n rijde n ove r de heringerichte krui-

singen en door de aangrenzende straten, afhan- Va n Soma I ie tot Ch ina: heel de wereld i

I Koninklijke on- nal uan het raadhuis stond een scherm opgesteld nie die enkele keren perjaar wordt uitgevoerd

| d e rs c he i d i ng waarop zij de nabootsing konden bekijken. de gemeente Zandvoort. Ook op ig maart m
: bekende we rd ee n n ieuw ko me r ve rwe I ko md d oor b u rj

Zandvoortse huis- meeste r Va n der He ij d e n.

sG Mol Voor | WS^ÊÊ^ 'Bacte r,e g r.j pt om z ,ch
Vriidag 1Q \

:enophet terrein

van volksgezond-

heid en welzijn. Zo ben je een zorgelijke, astma-

tische puber van 16 -niet fit om ook maar 'iets'

te ondernemen- en ruim 60 jaar later speldt de

burgemeester je een Kon in klijke O nd ersche ld ing supermarkt een e

heen' - zo kopt op 16

mei het gratis krantje

De Pers, dat bij de Deka

Zandvoort ligt. Maar er

was meer dat te maken

rie. Verderop staat In de

r met pakken bronwater

Tijdens het officiële af-

terM.R.van derHeljden

in de Protestantse

kerk krijgt hij van de

Zandvoortse burgerij

een muziektent aan-

geboden.

Toekomstvisie voor Zandvoort Gemeente Zandvoort

Q
Hoe hebben we ons in 2007 voorbereid op de toekomst van Zandvoort?

we internationaal g-Regionale samenwerking - eerst weten waar
Zandvoort staat.

Op 1 januari 2007 start de regionale belastingdienst,

waar ook Zandvoort in onder is gebracht. De gemeen-

teraad discussieert over samenwerking op andere

vlakken, zoals de brandweertaken en vreest uithol-

ling van de eigen organisatie. Dan nu eerst eeneigen

onderzoek naar de bestuurskracht van Zandvoort,

vindt de raad en zo geschiedt. "Is Zandvoort uitgerust

om de huidige en toekomstige taken uit te voeren?",

luidt de kernvraag die beantwoord moet worden.

Eind 2007 wordt de opdracht gegeven.

De structuurvisie 2040: Welke richting moet
Zandvoort op?

Nadenken over de toekomst is ook weten hoe

Zandvoort er over een aantal jaren uit moet zien.

nteerd zijn of heb-

ben we andere ambities? De eerste stappen op

weg naar een structuurvisie worden in 2007 gezet.

Bijeenkomsten worden georganiseerd om de moge-

lijke toekomstscenario's te helpen bouwen.

Het circuit: goede en slechte berichten.

Een zeer goed bezochte en van gemeentewege in-

tensief begeleide tweede versie van de Ai Grand Prix

race op liet circuit ging dit jaar gepaard met het be-

richt dat er in het raceprogramma moest worden

geschrapt vanwege een gerechtelijke uitspraak

over geluidshinder. De raad vroeg daarop bij het rijk

om speciale wetgeving voor het circuit. Verbazing-

wekkend was de aankondiging dat de provincie ver-

plaatsing van het circuit naar Noord-Holland-Noord

wil onderzoeken. Een onderzoek dat in de ogen van

Zandvoort zi ielte Is

De grote projecten krijgen langzaamaan vorm
Ook in 2007 waren er weer veel inspanningen om de

grote projecten Middenboulevard. Louis Davidscarré

en Nieuw Noord verder te brengen.

Ik merk dat betrokkenen zich zorgen maken.

Een groot project als de Middenboulevard verloopt

Belangentegenstellingen lijken onoverkomelijk. Maar

het biedt ook kansen tot het zoeken naar de juiste

oplossing, waarin de meerderheid zich kan vinden.

Zonder afbreuk te doen aan de belangen van de min-

derheid. Juist bij dit soort grote projecten gaat het

om de lange termijn visie en belangen die moeten

worden gediend.

Alle seizoenen aantrekkelijk

ede v ingen v

Gezondheidszorg en veiligheid

Ingrijpend was het van kracht worden van de V

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarmee

gemeente verantwoordelijk werd voor het aanbiec

van huishoudelijke hulp in Zandvoort, naast een br<

scalaaan voorzieningen voorouderenen gehand ie,

ten, variërend van de bekostiging van de warme m;

tijd aan huis tot woningaanpassingen

Verder is succesvol gewerkt a

aanrijtijden van de ambulam

iet verlagen van de

n Zandvoort. In het

r in de avonden en weekenden een

dokterspost geopend. Een programma ter bestrijding

van het overgewicht bij kinderen werd gestart en het

zogenaamdeGAlM-prajectom inwoners ouder dan 55

jaar meer te laten bewegen werd uitgevoerd. Helaas kon

niet worden voorkomen dat de polikliniek in Zandvoort

door het Spaarneziekenhuis werd gesloten.

iwoners op peil? Het is een aandachtspunt voor het be

Cultuur en recreatie

De nieuwbouw aan de Flemingstraat voor Stichting

Pluspunt werd geopend; een prachtig gebouw waarin

een scala aan cursussenen activiteiten wordt aangebo-

den.Ookvoortuftiiur is er de nodige aandachtgeweest

veel inwoners hebben kunnen genieten van de expo-

sitie over de Blauwe tram die 50 jaar geleden voor het

laatst tussen Amsterdam en Zandvoort reed. Er werd

subsidie verleend aan de restauratie van het beroemde

Knipscheerorgel in de NH Kerk en erwerd een project

Kunst op School gestart. Doordat deze werkzaam heden

veel tijd vergden is het haalbaarheidsonderzoek naar

een (indoor) tennisaccommodat ie doorgeschoven naar

Woningenvoor speciale doelgroepen

Woningen voor ouderen en gehandicapten v

gebouwd in Noord: woningen voor starters en

nen zullen de komende jaren in het centrum worden

gebouwd. Om de koop van een woning te bevorderen,

zal volgend jaar een regeling "startersleningen" worden

geïntroduceerd waarmee jonge ren makkelijker een wo-

ning kunnen kopen.

Voort op de goede weg?
Terugkijkend op het jaar 2007 vind ik dat er opvallend

veel en goed gepraat en geluisterd is tussen gemeente

en inwoners. Voorbeelden hiervan zijn: de vorming en

installatie van deWmo adviesraad, de diverse adviezen

die de sport raad verstrekte.de intensieve inspraakpro-

cedure voor de Wmo beleidsnota, het werkbezoek van

schoolkinderen aan het gemeentehuis en het afscheid

van burgemeester Van der Heijden, waarbij vele inwo-

ners en kinderen nauw betrokken zijn geweest. Dit is

een goede weg om op voort te gaan!

ZaterdagJOi Donderdag 5 juli Maandag 9 juli
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sprankelende bljdr;

Wederom werden tijdens de natura lisatiece r

monie nieuwe Nederlanders verwelkomd. De;

keer door loco-burgemeester Wilfred Tates



Klachten en Meldingen Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de qemeente
Wanneer u let niet eens bent met een Besluit van d? gemeente

Ook via uw klachten denkt u met ons mee!

De gemeente neemt uw klachten en meldingen se-

rieus. In voorgaande jaren is al er veel aandacht aan

dit onderwerp besteed, onder andere in de vorige

burgerjaarverslagen en klachtenjaarverslagen. In

2007 hebben wij extra tijd gestoken in het afhan-

delen en analyseren van klachten en meldingen.

Als het goed is heeft u dit gemerkt en krijgt u ook

te horen van ons wat wij ermee hebben gedaan.

Veischil tussen een klacht en een melding

U belt naar de vuilophaaldienst met de vraag of

uw vuilniszak alsnog opgehaald kan worden, om-

dat de reinigers die 's morgens vergeten zijn mee

te nemen. In dit geval is er sprake van een verzoek.

De vuilniszak staat er 's middags nog steeds en om

drie uur belt u weer met de mededeling dat de vuil-

niszak nog steeds niet opgehaald is. Nu is er sprake

van een melding. Ondanks uw telefoontjes gebeurt

er niets en twee dagen later belt u nog maar weer

een keer om te vertellen dat die vuilniszak nog

steeds niet weggehaald is. Nu is het een klacht. Te-

gelijkertijd heeft daarmee een verschuiving plaats-

gevonden. De klacht betreft niet meer het vergeten

van de vuilniszak, maar is nu een klacht geworden

over het niet tijdig reageren op een melding.

Binnengekomen klachten, meldingen en verzoeken vanaf 2002

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Klachten
" Onbekend 218 258 363 78 3 57

Meldingen Onbekend 1.805 1.535 1.345 1.805 1 3 19

Verzoeken Onbekend 444 660 849 645 758

Klachten, meldingen

en verzoeken 2.857 2.467 2.453 2.557 2.529 2.934

Binnengekomen klachten, meldingen en verzoeken in 2007

Klachten aantal Meldingen a antal Ver oeken aantal

DiBitaalvi website 63 121 19

20 41 10

Brief 33 37 13

Aan de ba e/op straat 1 1

Telefonisch 240 1.619 716

Totaal 357 1.819 758

Van de 357 klachten in 2007 werd 53% binnen 3 da-

gen afgehandeld, in 2006 bedroeg het percentage

eveneens 53%. Van de 1.819 meldingen werd 61%

binnen drie dagen afgehandeld, in 2006 bedroeg

het percentage 52%.Vande7s8 verzoeken ten slotte,

werd 6i% binnen de drie dagen afgehandeld, in 2006

nedioeg het percentage 57%. Van de meldingen en

verzoeken werden respectievelijk 15% en .0% buiten

de betreffende normtermijn afgehandeld. Voor de

gecompliceerdere categorie klachten, die vaak meer

onderzoek vraagt, hadden de klachtafhandelaars in

6% van de gevallen langer tijd nodig dan de normtijd.

De gemiddelde overschrijding bedraagt 15 dagen. In

2006 bedroegen deze percentages respectievelijk

20% (meldingen), 17% (verzoeken) en ten slotte 24%

(klachten). Vergeleken met 2006 kan hieruit opge-

maakt worden dat vooral de afhandeling betreffende

de normtijden over het geheel sterk is verbeterd.

Heeft u klachten of meldingen? Krop ze niet op,

staat naar Meldingen/klachten. Hier klik je op

klachten of meldingen (9 of ,0) en de rest wijst

zich vanzelf. Of bel naarde Centrale Meldlijn: (o2j)

5740200. Ook buiten kantoortijden heeft u de mo-

gelijkheid om uw melding/klacht in te spreken op

een antwoordapparaat of kunt u kiezen om door-

geschakeld te worden met een piketmedewerker

(alleen voor overlast van muziekgeluid van een

horeca-inrichting).

augustus

Vrijwilligers van De Zonnebloem
fleurden het dorp op met zelf ge-

kweekte zonnebloemen, De afdeling

Zand voort werd h iervoor ond ersche i-

den met de Gouden Zonne b loem
I

M
Bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een besluit van de ge- recht voorde panden op de Midden boulevard. In 2007 Op de website kunt u meer lezen over bet indienen van

meente, dan kunt u in veel gevallen hiertegen een be- zijn het beter motiveren van besluitenen het versnellen bezwaarschriften en de commissie. Mocht u vragen

zwaar indienen. Wij hebben hiervoor een onafhanke- van de procedure als leerpunten naarvoren gekomen. De hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris

lijke bezwarencom missie die het bestuur adviseert in organisatie zal hieraan hard gaan werken in 2008. van de commissie bezwaarschriften bij de gemeente

hoeverre een bezwaar terecht is ingediend. Op grond

van het advies neemt het best uur een beslissing op het Aantal bezwaarschriften 2007
bezwaarschrift.

Jajili ks verschijnt er een Jaarvi

bezwaarschriften met daarin all

geloLenjaai zoals het aantal ingt

deze wel of niet gegrond waren, h

sie ook adviezen aan de gemeei

gegevens van het af-

iende bezwaren en of

erin geeft de commis-

; om in de toekomst

op een andere wijze met besluiten om te gaan of om
verbeteringen aan te brengen in het beleid. In 2007 is

i- eer merkbsie toerjmecooi 80 rigec enne bezwaren

tegen het door de gemeente afgekondigde voorkeurs-

Bezwaarschriften Totaal

ingekomen afgehandeld

Gegrond Onge- Niet

ontvankelijk

Inge-

trokken

Behandeling

2008

i92 71 9 34 21 7 121

Af te handelen

33 32 7 18 7 ,

Totaal 2007 225 103 16 52 28 7 122

Openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding

Voor het handhaven van de openbare orde en vei-

ligheid wordt binnen de gemeente zoveel mogelijk

samenwerking gezocht tussen de partijen zoals de

gemeente en de politie maar ook met bewoners en

horeca-exploitanten. Deze hebben goeie ideeën en

signaleren vroegtijdig ongewenste trends waarop

de gemeente kan reageren. Dit contact is de borging

van een goede balans in de woon,- werk, en recrea-

tieomgeving. Met deze gezamenlijke aan pak kunnen

goed en veilig is. Aan het voortzetten en intensive- belangrijke stap gezet met de voorbereiding van het

ren van de contacten hecht de gemeente Zandvoort regionaal brandweerkorps Kennemeriand waarvan

veel waarde. Handhaving is een belangrijke schakel ook Zandvoort deel zal gaan uitmaken. De officiële

daarin. Een groter accent op de regionale handhaving vorming van de regionale brandweer staat gepland

is in 2007 niet uit de verf gekomen. Besloten is om voor de zomer van 2008. Met de Veiligheidsregio

hierin voorlopig geen energie te steken maar eerst Kennemeriand worden Bestuursafspraken gemaakt

de eigen handhaving beter te organiseren en uit te om vast te leggen welke taken er door de regionale

voeren. Dit is voorlopig doorgeschoven naar 2009. brandweer zullen worden uitgevoerd. Uitgangspunt

blijft het adequaat en efficiënt bestrijden van bran-

pen in Zandvoort.



Handhaving en hoe houden we het leuk

spelbaar te zijn; als u de regels overtreedt moet

een reële pakkans/dreiging zijn. Regels moeten ook

zodanig zijn dat ze handhaafbaar zijn. Niet alleen bij Wat doet de gemeente zoal aan handhaving:

Doe je dat goed dan zal dat een positief effect heb-

ben op de samenleving.

Nog wat getallen

'erken maar ook bijvoorbeeld bij pen;

hotels die aan strengere veiligheidseisen moeten

voldoen, verkeerd parkeerders en grofvuildoorzoe-

kers. Ik geloof in een genuanceerd en rechtvaardig

handhaven. Dat betekent dus dat het resultaat uit-

eindelijk moet tellen. Handhaven (in het bijzonder)

doe je om de grote groep inwoners die de regeling

goed uitvoert, te laten zien dat overtreding niet loont.

Er zijn horecacontroles gehouden in 2007

Parkeerbeleid wordt uitgevoerd met bijbehorende

handhaving.

Er zijn controles op het bouwen met onder andere

14 bouwstops als gevolg.

Handhaving vindt plaats om een schone open-

bare ruimte te behoudenen zwerfafval wordt ver-

Wat?

Geconstateerde illegale bouwwerken 46

Opgelegde bouwstops H
Fiscale naheffmger": 4285
Bekeuringen Mulder 1.664

Bekeur "-en ovei 13e diensten no
Horeca diensten 30

V,e drgen/klachten bestemd

voorde reinigingscontroleur 939
Melding/klachten handhaving overig '55

VergunningverleningVer3unni3gverle3ing

In het burgerjaarverslag 2006 hebben wij u enkele onderwerpen voor de ver-

gunningverlening toegezegd in 2007. Hieronder leggen wij u uit waarom dit

niet is gelukt.

Invoering omgevingsvergunning
Door uitstel van de wet zijn de voorbereidingen voorde invoering van de omge-

vingsvergunning verschoven naar 2008 Op dit moment is invoering van de wet

gepland op 1 januari 2009. Het zal een belangrijke verbetering betekenen voor

iedereen die vergunningen aanvraagt bij de gemeente.

Bouw- en gebruikersvergunningen voor strandpaviljoens

In verband met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Strand en

Duin is het project bouwvergunningen strandpaviljoens uitgesteld. Na vast-

stellingvan het bestemmingsplan zal worden begonnen met de uitvoeringvan

vergunningverlening,

Burgemeester Niek Meijer:

3a 2003 wil ik glaag doolgaan op de ingeslagen weg om u meel en

eelde\ te beheKken. b:i cii'e o;:de':ive\pen. die de qcmeente (vendel) wil gaan

oppakken. -J)at v:u onze a:e:istee':\eiit:ui eian t< iioq plaxtischel en meel

afgestemd op mr wensen inlichten, [vaalop ook onze dtqttale seli'iee wolat

aangepast. Jk vina het beiapgU/k d.o.i ^andvoo'it eer. ve'uiqe en fijne plek

is om te wonen en te ve'toei.en. .-l)at met eer beperkt aantal mensen de

dienst uitinaakt en last ee'ioo'zaaKt imal midelen. -Dat ^.andvoolt ook

in de ti <els maal waai vooïal

ook de eigen bewonels net naai hun zin heooen en zien qcbolgen voelen.

-bit alles in goed ovelleg met u.

NOVEMBER
november novenfber r

Zondag 4 november

Woensdag 21 november I

ï

DECEMBER

!%Mfi*
De Herfstduik Wereld

Natuurfonds past bij

Zandvoort. Ruim 1.500

mensen doken op 4

november 2007 in de

Noordzee Dergelijke

evenementen passen

bij Zandvoort en hel-

posrtieve zin bekend te

maken: sportief, brui-

send en betrokken bij

Opening van de

dorpspomp op r

*

Dinsdag 27 november3rï
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is dolblij met de i-Pod

Nano.Zij heeft deze ge-

wonnen, doordatzlj de

beste naam verzonnen

heeft voor het jeugd-

honk Pluspu nt. Dit heet

voortaan Chill-Out.

te werken. Dat is elke herfst een hele klus. Om Omdat ie de

te kunnen gaan zullen in het najaar van 200B ophalen he

mbladeren kaï

ien dan de

en. Dat is (

e Zandvoort schoon!'

der grote burge

Kro©»
Hallstraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

*BÜBl uijs

Wat lief!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www,goed e-r ijachool.nl

G#ve»tig<i in Zandvoort sinds 1992

pluspunt

««t-SSJS»

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204I VW Zandvoort 2042VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 57I 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info ij u! iispuntzandvoort.nl

BOEKENKAST PLUSPUNT:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar

het voor een ieder vrij is om boeken mee te nemen
of te ruilen. Er staan allerlei boeken

ir ieder

een is er wel iets te vinden. Heeft u wellicht boeken

die u kwi|c wilt?Wi| kunnen ze goed gebruiken!

U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet

in de gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt

u ons ook bellen (023-5740330) en uw naam en

telefoonnummer achterlaten. Wi| nemen dan contact

met u op om de boeken dan bij u thuis op te halen.

HETWIJKSTEUNPUNT,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor

iedereen in de buurt. U kunt overdag terecht voor

een kopje koffie en een praatje. Op openingsavonden

bent u ook van harte welkom. Onze gastvrouw of

heer schenkt u graag een drankje in. Er kan gezamen-

lijk televisie gekeken worden, een spelletje gedaan of

gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

ZONDAG SAMEN ZONDAG I 5 JUNI 2008
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken.

Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze Zondag
Samen.We beginnen met koffie-plus.doen allerlei

spelletjes waaronder klaverjassen en rummikub.

gebruiken met elkaar een lekkere lunch en spelen of

praten daarna rustig verder.

Ook u bent van harte welkom.

Opgeven is wel noodzakelijk.

Prijs voor deze dag:€ (..-

Flemingstraat 55 te Zandvoort.

BINGO DINSDAG 24 JUNI
Bingo behoort tot de activiteiten die speciaal voor

ouderen worden georganiseerd.

U gaat niet met de allergrootste prijzen naar huis.

maar gezelligheid staat voorop.

Bent u ook dit jaar weer van de partij?

Tot gauw op dinsdagmiddag - Flemingstraat 55 te

Zandvoort - van 1 4.00 tot I 6.00 uur.

Prijs per bingokaart € 1 ,25

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN
VAN DIVERSE ORGANISATIES:
• Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen BIS uuren I 1 .00 uur kunt u terecht in het

wijksteunpunt.Andere dagen in het Huis in de Duinen.

• Loket Zandvoort:
ledere donderdagochtend van 09.00- 1 1 .00 uur.

• Wijkagent Zandvoor
Dinsdag I 5.00-I6.30 uur

(

uur (oneven weken)
• WijkmeestersEMM:
Dinsdag I 5.00-I 6.00 uur

• Zorgloket stichting ZorgCc
Maandagochtend I0.00-I2.00 uur.

• Helpdesk compunic/pluspui

ledere dinsdag tussen 1 4.00 en 16

vragen en problemen.

V

>ord:

weken) en I 9.00-20.30

3 [

Filmprogramma
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RESTAURANT

Deze week van de Zee
een zeewaardig menu

Zandvoortse Vissoep

Op de huid gegrilde Roodbaarsfilet
VIET TAGLIATELLE EN EEN VINAIGRETTE VAN BASILICUM EN TOM AAI

Citroentaartje met Sorbetijs

€ 19,50
Maar natuurlijk kunt u ook genieten van onze

vleesspecialiteiten.
Graag tot ziens, Lucienne,Peter en Bas

Voor reserveringen 0235712537

Zaterdag 7 juni a.s.

Groot feest bij

Thalassa

Haringhappen!

Nog enkele kaarten

beschikbaar!

Strandpaviljoen

Thalassa 18

SpartSportraad Zand voort

De informatie pagina van de sportraad
www.spotiinzandvoort.nl

Rensportschool Zandvoort
Eind jaren '50 werd Rensportschool Zandvoort opgericht door de legendari-

sche Rob 5lotemaker.De Ideeën voor het oprichten van zowel deslipschool als

de raceschool had Slotemaker opgedaan tijdens zijn opleiding als straaljager-

piloot op Soesterberg. De besneeuwde start- en landingsbanen vormden een

perfect oefenterrein om al zijn sliptechnieken en race-ideeën uit te proberen.

?ze later over aan autocoureurs Dick

jar

bedrijfsleven ai aanvrage

1 begeleidei

r uit het

ir het er-

onder ander

Slotemaker startte de Rensportschool

ien met de begaafde motortuner

ik van Zal inge Tijdens de winter-

periodewerden op de zaterdag midda-

gen trainingen georganiseerd, voor-

nelijk voor vrienden en bekenden.

Deze opzet groeide al snel uit tot hét

instituut voor aankomende racers in

Nederland! Na het noodlottige race-

;eval van Slotemaker in 1979 zette

Van Zalinge de school voort en droeg

BMW en Siemens. Sinds die tijd is de

Rensportschool Zandvoort uitgegroeid

tot een gespecialiseerde onderneming

op het gebied van vele soorten circult-

programma'senauto-en motorfsport)

opleidingen. Naast het Circuit Park

Zandvoort is de school ook actief op

het TT Circuit Assen en het Belgische

Circuit Zolder. Nog steeds wordt er op

Rensportschool Zandvoort lesgegeven

door oud-cursisten die vaak aan een

zeer succesvolle racecarrière bezig zijn.

Met recht is de slogan van de Rensport

school Zandvoort dan ook: "Sinds 1955

op pole poslt

Watersportvereniging Zandvoort
De Watersportvereniging Zandvoort is opgericht in 1966 en heeft als doel het

bevorderen van de zeilsport op zee. De vereniging beschikt over een modern

clubgebouw, verdeeld over 2 etages, en is gunstig gelegen aan de boulevard

Pa ui lis Loot (zuid].

groep jonge kltesurfers die over een

eigen opbergplaats in het clubhuis

beschikt. Bij voldoende wind zijn zij

altijd op zee te vinden.

Zandvoort is een gemeente die bij

uitstek geschikt is om de water-

sport te beoefenen. Er is een lang

strand zonder gevaarlijke obstakels

zoals strekdammen. Indien een boot

in nood is, staan de Zandvoortse

Reddingsbrigade en de KNRM klaar

om direct uit te varen. Om een

duidelijk beeld te schetsen van

datgene waar de WVZ voor staat,

heeft men een informatiepakket ge-

maakt. Dit pakket is aan te vragen

bij het secretariaat, Sirlkit Reijenga,

Zuiderstraat 8, 2042 GB Zandvoort,

tel. 5715831.

Watersportvereniging Zandvoort

om de twee weken clubwedstrijden,

die beginnen met een gezamenlijk

ontbijt. Verder zijn er tal van natio-

nale evenementen, zoals Nederlandse

kampioenschappen van diverse type

catamarans. Een jaarlijks terugkerend

evenement Is het 'Rondje Remeiland',

één van de grootste zeilevenementen

van Nederland. Tevens is er een actieve

Waters portven

informatie over de

liging Zandvoort op

IntheVictiire- I

NflcitaHeW,

Kapster

29 MEI 2008

Nikita, 22 jaar, werkt sinds j.

Een leuke, uitdagende en afwisse

bevalt. Drie keer in de week staat

in de kapperssalon. "Als kapster maak je klanten blij met een

nieuwe look, dat vind ik het leukst aan het vak. Mensen mooi

Nikita is altijd al met het uiter-

lijk bezig geweest, maar kwam
er pas later eigenlijk achter dat

Zit kripster wilde worden. "Eerst

volgde ik een opleiding detail-

handel. Het leek me te gek om
na de studie bij een groothan-

del in het buitenland te gaan

werken. Tijdens een stage

wam ik er achter dat ik toch

ever iets anders wilde gaan

oen. Maar wat dat precies

an was, dat wist Ik nog niet

o goed", vertelt Nikita. Het

luntje viel al snel. De kapster

ï spé besloot zich in te sch rij-

en aan de Kappersopleiding

s ag bij H tzi Ha ir i n Zandvoort.

Nikita:"lk heb het hier heel erg

naar mijn zin. De meeste klan-

ten die hier komen ken Ik al

vanuit het dorp, dus dan maak
je met iedereen een babbeltje.

Een dag in een kapperssalon

is nooit hetzelfde, dat maakt

het werk leuk om te doen."

Tijdens haar werk luistert

Nikita altijd naar de wens
van de klant. "Het belangrijk-

ste is dat de klant zich lekker

voelt met het kapsel. Ik geef

hun daarbij wel advies,omdat

Naast haar werk in de kap-

persalon doet Nikita ook nog

de administratie en boekhou-

ding van het autobedrijf van

haar vader. Het ondernemer-

schap heeft ze duidelijk niet

van een vreemde! Nikita zou

in de toekomst dan ook graag

een eigen beautysalon willen

starten. "Het is gewoon ont-

zettend leuk om mensen nog

mooier te maken. Zodat ze

met een goed gevoel de deur

uit lopen, daar doe je het ten-

slotte allemaal voor."

Heb je ff...

... voor Esther Paudeij, 15 jaar

Wat heb jij voor

bijbaan?

"Ik heb een bijba^tr.'je bj

Albert I leijn. Op maandag- en

donderdagavond werk ik hier

een paar uurtjes in di

ergn mijn

de yloeg f.aarmee ik werk is

-eel ge 2(11 gl Over een tijdje ga

ik bij Albert I leijn in I ieemstede

werken, omdat dat makkelijker

is voor mij, dan kan ik meteen

Wat doe je naast deze bijbaan?

"Ik zit in 3VMB0 op het Haemstede-B

Volgend jaar doe ik einderamen. Als ik

heb wil ik naar het F.OC in Hoofddorp o

sche opleiding te gaan doen. Voor de r

Momenteel d Ie week streetdance bij Kenamjii

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
"lii de zo.re" -;en k \-c e op ".;:.' eXrar-.ó ve vinder. :'oor oe reist

r.'i;n il eigenijk n ?".' heel vee \" "LsndvoorX,. k ga narneli k elk

.-.'' lil.' . = .:;rd'- .Yr--p.:VI I- I.
"\

1 I ïs *;.! Slll;.1 ^!. -'"i rl "si -'"
il

I O d=3.-r

woont. Met mooi weer mis ik '".et strand dan wel, maartoch

":4"
i' liet er tïivi ; r.ta- mjn n- met tre-den v.;n vaar'"

I Know Where It's @
I

Vrijdag 30 mei:

-\ het programma van de 'Week van de Zee' vindt

het openingsfeest van het strandseizoen plaats

bij strandpaviljoen 2a Safari Club, met DJ Alex. Het

I feestje duurt van 20.00 tot 24.00 uur en om 22.30

Vrijdag 30 mei:

Michel de Hey <@> Patronaat! Een maar liefst 4 uur

^"fc<t durende set met techno, minimalen house. Michel

't de Hey wordt bijgestaan door de winnaar van

V3^ de Haarlemse DJ-contest. Het feest heet 'HEY!
,' ," ,

en een kaartje kost € 10. De zaal is open om

Zondag 1 juni:

af 16.00 uur kan je bij Beachclub Vroeger

fjemendaal) terecht voor een nieuwe editie van

ada @TheBeach. Deze zondag zal onder andere

in van Buuren zijn muziek laten horen op het

mendaalse strand. Kaarten voor Armada @The
h zijn voor€ 15 verkrijgbaar via wwwticket box.

1 aan de deur kost een kaartje € 18.

Wij zoeken jou!
\

Heb je ieta leuks te vertellen

ofte laten zien: mail het onsl 1
-.*

Jon0i9zandvoort9ecourant.nl 1

Sutiah «-]
Pautlne

st

"*"i. &&J

Column

Slimme Humor!

'De Mannetjes' op de voor-

artoon dat met één klein

zinnetje een heel verhaal

vertelt, een statement

maakt ofJe aan het denken

zet. Dat is niet alleen een

apart. Ik heb zeker meer
dan één zin nodig om te

kunnen zeggen wat ik wil. Ik

zou gek worden als ik maar

Ik ga het niet eens proberen,

want dan raak ik zwaar ge-

frustreerd. Datweet ik nu al.

Niks voor mij dus. Daarom
vind ik het een kunst apart

dat er mensen zijn die zo-

iets kunnen bedenken. Dus

aan alle cartoonisten over

de hele wereld: petje afl

'De Mannetjes' is ook altijd

het eerste waar ik naar kijk

als ik de krant open sla. Jij

denkt nu misschien: "Ja, lo-

gisch, het staat op de voor-

pagina!" Nou, nee, voor mij

is dat niet logisch. Ik heb

namelijk de gewoonte om
kranten en tijdschriften

van achter naar voren door

te bladeren. Vraag me niet

waarom, dat doe ik uit ge-

woonte, denk ik. Voor "De

Mannetjes" maak ik een

uitzondering. Ik zie het ook

zo voor me. Drie wat norse

woorden het laatste nieuws

doornemen. Met op de

trieste kalende boom zon-

dereen blaadjeeraan.

Het is gewoon grappigl Ik

Ik hou wel van die droge

humor Het zetje aan het

denken. Er zit inhoud ach-

ter. Ik noem dit soort humor,

slimme humor. Soms moet

je de zin een paar keer le-

zen voordat je het snapt.

Dan valt het kwartje wat

later, maar dat geeft niet,

dat is juist het leuke eraan.

Het verveelt niet. Daarom

ben ik altijd benieuwd wat

'De Mannetjes' nu weer te

vertellen hebbenl Laat de

kwartjes maar vallen...

Suttodv



DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 02S-57U534

Donderdag 29 mei

Gall& Gall weer

Grote Krocht.l

Zandvoort

Profiteer nu van onze openingsaanbieding!

GALL m GALL

Printing People Group

1*. *r
Van ontwerp tot eindproduct

Printing People Zandvoort
(tegenover het gemeentehuis)

levert o.a. de volgende kwaliteitsproducten:

• Flyers/Folders

• Vlaggen

•Spandoeken

• Ontwerp/DTP

• Beachflags

• Posters

• Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

www.printingpeople.nl

Café Oomstee
Weekend van
7- en 8 juni:

Muzikale
verrassing!

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-5738727

Wat is

uw reden om
te collecteren

voor de

a
NSGK?

\7VJ f n*de'landse stichtfng voor het

**§% 9ehantl,
"

caPte ki"*1

H—EDmnEnEEEEE3E

50 plus pagina *„„

)

29 MEI 2008

Het roer om
Er zijn jongetjes die ervan dromen om boswachter te worden.

Cerard Scholten niet. Hij wilde zijn vader opvolgen in het boe-

renbedrijf en met koeien werken, maar kwam in de zorgsector

terecht. Toch sloeg hij tien jaar geleden het natuurpad in. Hij

werd boswachter in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In de Wieringermeer hadden

vaderen moeder Scholten een

gemengd boerenbedrijf, land-

bouw en veeteelt. Gerard, een

van de acht kinderen, was sta-

pel op koe Marie en ging elke

morgen op haar rug de andere

koeien bijeen drijven om ze te

melken. Later, als hij groot zou

zijn, wilde hij ook boer wor-

den. Hij doorliep en lage

1
1
=1 ..1 e I l- .:-

1

1 tuir

bouwschool. Maar toen hij er

klaar voor was, zwaaide vader

Scholten nog volop de scep-

ter en was het bedrijf te klein

om door twee man gerund te

worden Uitbreiden door meer

koeien te kopen en fors te in-

vesteren in moderne melkap-

Broeder Gerard

Omdat hij het ook fijn vond

mensen te helpen, begon hij

-orging

1 het 2 nh.ii;

en vertrok na twee jaar naar

Amsterdam. Als wijkzieken-

verzorger in Amsterdam West

gaf hij zijn patiënten aan huis

insuline-injecties, trok elastie-

ken kousen aan en verzorgde

wonden. Hij wilde zich verder

ontwikkelen en koos voor de

studie HBO-V. Bij de toenmali-

geThuiszorg in het Haarlemse

Kenaupark stortte hij zich op

de patiënten- en zuigelingen-

zorg. Menig babytje heeft dat

venijnige hiel prikje van hem
gehad Bij het indicatiebureau

deed hij onderandere een pro-

ject voor dementerende oude-

ren. In zijn vrije tijd trok hij vaak

de natuur in en liep mee met

excursies. Zo leerde hij veel van

de gidsen. Zo een baan, lekker

buiten, leek hem ook wel wat.

En rond zijn veertigste besloot

hij het roerom te gooien

Boswachter Gerard

Door de land- en tuinbouw-

school had hij al aardig wat

kennis, maar hij verdiepte zich

solliciteerde naar een baan

in het bezoekerscentrum De

Oranjekom in de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Daar

richtte hij tentoonstellingen

in en organiseerde veel excur-

sies. Hij had het helemaal naar

zijn zin. Toen er een functie vrij

kwam als boswachter aarzelde

hij geen moment. "Een beetje

te hoog gegrepen," riep zijn

leidinggevende pessimistisch,

"en je hebt ook nog niet alle

benodigde papieren, zoals

BOA, buitengewoon opspo-

ringsambtenaar." Die komen er

ook wel, dacht Gerard met zijn

pitbullmentaliteit. Er zijn in de

boswachterlj drie specialis-

men: recreatie, handhaving en

faunabeheer. Een baan als bos-

wachter recreatie was hem op

het lijf geschreven, daar over-

tuigde hij di

. Zo c :erde

hij zijn fascinatie voor mensen
natuur. Sinds tien jaar is onze

dorpsgenoot Gerard Scholten

een enthousiaste boswachter

die er zijn hand niet voor om-

draait jong en oud te interesse-

ren voor alles wat leeft, groeit

en bloeit in de Amsterdamse

Waterleidingduinen.

Gras zonder krijtstrepen

Speciaal voor niet-voetbal-

fans heeft Gerard Scholten

op woensdagavond 11 juni

een grasduinenwandeling

georganiseerd. De wande-
ling begint om 20.00 uur

bij ingang De Oase aan

Vogel 5 geschikt

-.De

losten, Inclusief een drankje,

>edragen € 5. Aanmelden
s verplicht bij bezoekers-

:entrum De Oranjekom, tel.

130-6087595,

Van den vos Reinaerde
Wie kent deze

niet. Het boek,
]

rin de

slechte eigenschappen van

de'mensch'te kijkworden ge-

zet. Het bedelvosje op de foto

heeft ook last van de soms
goedbedoelde, maar voor het

vosje slechte gewooi
; li 1 n bezoeke rs. Vosje diege-

ak niet

1 staat zelf vooreten te

zorgen. Dat betekent vooral

in perioden dat erweinig be-

zoekers in de duinen komen,

afzien voor het vosje.

Ar^ie-u ftKrii

Ik ben één van de gelukkigen

die als kind les heeft gehad

van meester Ce Loogman.

In het jaar dat ik in de

zesde klas van de Hannie

Schaftschool zat, bestond de

school vijftig jaar. Behalve

onze eindejaarsmusical, 'De

tijdmachine van professor

Knap', hebben wij dat jaar,

samen met de leerlingen

die het jaar daarvoor in de

zesde hadden gezeten, nóg

een musical ingestudeerd,

de mega-productie 'Adieu

Paris'.

Het verhaal speelt zich af
op de trappen van de Sacré

Coeur, de bekende kerk op

Montmartre. Gids Francoise

(gespeeld door Mirjam de

Leon) heeft een groep kinde-

ren door Parijs geleid en olie

beroemde plekken laten zien.

De laatste avond zitten ze bij

elkaar om na te genieten en

laten alle indrukken die ze

op hebben gedaan de revue

passeren. In een lied zingen

ze; "Parijs is geen stad. 't is

een wereld. Met alle facet-

ten van dien. Je kunt er wel

haast alle volken, uit allerlei

windstreken zien. Roemenen,

Armeniërs, Grieken, Chinees,

Arabier en Hongaar. En aan

de Sorbonne daar vindt dan,

dejeugd uit de wereld elkaar.

"

En dan volgden er dansjes

van Chinezen, Hongaren en

Grieken, waarbij ik als Griek

'op'mocht. Bloednerveus wa-

ren we, maar het ging goed

en het publiek was uitzinnig

Vader Kraaijkamp zatte glirr

men in de zaal toen dochter

Ellis als buikdanseres een g
weldige act neerzette.

Achter de schermen

Voordat de voorstelling i

professioneel gebracht kon

worden, is er heel wat werk

verzet. De Sacré Coeur werd

levensgroot op een doek ge-

schilderd door een team onder

leiding van de creatieve 'm

ter hirmelf, meesterLoogm

Eer; groep vaders, onder ander

met die van mij, bouwden de

trappen waar de kindere

op moesten zitten, staan e

dansen. Annemarie en Frank

Termes, dochter en zoon va

Jan, studeerden de teksten e

dansjes met ons in. Dat ge-

beurde in de gymzaal. Broer

Marco speelde zelf ook n

Een groep moeders, waaronder

de miine, naaiden zich de bla-

ren aan kostuums. En moeder

Termes bakte soesjes voori

en was verantwoordelijk vi

de geestelijke ondersteuning.

Daar had ze haar handen vol

aan, want menig artiest had

ernstig last van plankenkoorts.

Als je even moest huilen W

de zenuwen, was 'tante Ots'

er om je te troosten. De n

ciciproductie was zo succesvol,

dat we meerdere optredens

verzorgd hebben, onder a

dere in Nieuw Unicum en v

pleeghuis Zuiderhout

Mam, gefeliciteerd

metje 8o c verjaardag!

liefs, Mitzi



Voor alle ZandvooTtPasriouders de aanbiedinaen van

Hele maand juni
500 CR SHOARMAVLEES +
5 PITABROODJES +SAUS

SAMEN €5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

HOMY-/

Gasthnispleüi 6 liianst hel C'ü

Nieuwe collectie

sieraden Van BB Brasil

is binnen!

Zandvoortse Zandkorrels

^f^^^tr- verpakt in

A. Zandvoortse

van € 3,75 1
oor € 3,25 1

". b-arK & henkh tciLsr

jj^^^g io% Korting op
zw.i n gersch a pscu rsus

KIJkopwww.

OJ3-57132 55oflnfoe>nev

Koene tleanrng Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

|
www.koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44

GMB CAFÉ 25
Kom gezellig bij ons lonchen

2 personec voor de prijs van 1

voor ZandvoortPusboüders

Grod Café 25. Kerkstraat 25 - Tel 5713510

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon .

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig Ingevulde bon In een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

*JrAM)V<ltlK'r

Mh,
;

BetalingPERBANK

B Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

15 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
>geweg3 9 -i

worc|t,tesamen met Een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

andvoDrtse Met de aangehechte tegoed bon vooreen

31.57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

bij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen,

Visitez
Ie fournil
de Paul*

BI]

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'

Pasfoto's
vini -d«£«tfdji parswwi

voordo:

Halve prijs!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain au
chocolat

Vers uit onze boulangerie achter

de winkel

Normaal 165,nu slechts

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

DobcyZandvaoit Grott Kiocht 28
2Ü1-2 L\ Z,u\Avooi\ ii:.!-'7J9.i-l?

Ei Ei
r

Met ZandvoortPas 10% kortin

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Rijst kip -kerrte

schotel

|
Voor Pashouders

Van € 8,75

(r € 7,95

mmm,,\mimm.mm!m.

Top 3!
gram vleeswaren

B oterham worst +
Gebraden gehakt

+

Achterham .

Si € 3.25 j,h'

st54-T.023-5712451 K

^ANDVOORT

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
|

is er een leuke verrassing

Pokvtldslnial 19 - HoekLipplanlje

Lijst van deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

brunci
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni

*l

Medina Woninginrichters
Elk 2 ï'OMifgor dijn z'oor de helft Tan de prijs

""(Vouw) gordijnen Tapijt

Vitrages TVmyl
VLuxaflex Lamina;

Parket

(Je maand juni \rq

Satefceafé

VarfcensWs saferi

tncl. glas wijn € 10,-

q«f«i| wn 1.6.00 - m 25.00 *»

woenstbgE gesl**en

Z*«tmt 36-025 573+001

Winkeliers:

Verzorging en vrije tijd:

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

WW
Yoga voor kids

10% korting cursus kinderyoga
Wonen en onderhoud:

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

NIEUWE CROCSZIJN BINNEN
VAN MT 21 T/M 35

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05www.bellieribelli-shop.nl



Gemeente Zandvoort

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 20 rr

en de verdere in week 21 door het college genom

besluiten zijn 27 mei vastgesteld. De besluitenlijst is

te zien b
1
de Centrale Balie en op de website.

Aanwijsbesluit toezichthouders g

tievelijk de burge

besloten ;;i :: lu-

iers van Zandvoort, respec-

>egd heden betreft hebben

zoals bekend bij de perso-

eesoo istratievan de gemeente Zandvoort aan te

wijzen als toezicht houder voor het toezicht op de na le-

ving van de Algemene plaatselijke verordening van de

gemeente Zandvoort en de Wet mi ieubeheei

Ter inzage legging beleidsregels ter uitwerking

van artikel 170, lid 1, sub c. Wegenverkeerswet

sub c. Wegenverkeerswet (vrijhouden aangewezen

weggedeelten en wegen, te weten parkeerplaatsen

nader aanged uid door een bord Eg) zijn op 20 mei

2008 door burgemeesteren wethouders vastgesteld

en deze liggen van 30 mei tot en met 12 juli 2008 voor

een iederter inzage bij de publieksbalie. De beleidsre-

gels treden op ; juli 2008 in werking.

Op grond van artikel 170. lid 1 Wege verkeerswet kun-

nen voertuigen waarmee én een ve rkeersregelwordt

overtreden énwaarvan de verwijde ng noodzakelijk is.

worden weggesleept in verband m et het belangvan

a) de veiligheid op de weg of;

b) de vrijheid van het verkeer of

1:1 het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en

wegen

I ing zijn belast dienen per geval na te gaan of in het

specifieke geval het wegsiepen van het desbetref-

fende voertuig absoluut noodzakelijk is. In sommige

gevallen kan namelijk worden volstaan met het op-

maken van een proces-verbaal door een opsporings-

ambtenaar.

In onderdeel B van bijlage i, dat onderdeel uitmaakt

van de"Wegsleepverordening2 007", zijn diverse weg-

sleepwaardige overtredingen van de wegenverkeers-

wetgevr-o opgenomen wr-a'h
1
he: mot ef niet zozeer

ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van

het verkeer, maar wel bij het vrijhouden van wegen en

weggedeelten. In artikel 2 van het Besluit "wegs Ie pen

van voertuigen" is concreet aangegeven op welke

soorten wegen en weggedeelten voertuigen mogen

worden weggesleept in het belang van het vrijhouden

weggedeelten zijn in onderdeel Bvan bijlage 1, dat on -

ondersubatoten n

?"Wegsleepverordening20c>7",

: sub i nader aangeduid.

Tot op heden is in de prakt ijk voorna me lijk verwarring

ontstaan bij de uitvoeringvan sub h: "het verwijderen,

overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen

in het belang van het vrijhouden van de aangewezen

weggedeelten e ,_ vegen :a tikel 170. eerste lid, aanhef

en onder c, WVW 1994 en artikel 2 Besluit wegsiepen

van voertuigen) kan noodzakelijk zijn in het geval

dat een voertuig geparkeerd is op een parkeerplaats

iiOLiei aanged ui: ;eor e e 1 1 boid E -s van die bii loge e"

bestemd voorvergunninghouders, tenzij het parkeren

gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeerver-

gunning is afgegeven". Teneinde de betreffende op-

sporingsambtenaren meer houvast te bieden bij de

uitoefening van hun taak bij de uitvoering van sub h

alsmede duidelijkheid te verschaffen aan de burgers,

wethouder Ie d.

Inspraak Welstandsnota strand

Overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke

inspraakverordening ligt vanaf heden voor een ieder

ter inzage de ontwerpnota Welstandsnota Strand.

Achtergrond

De gemeente Zandvoort heeft de taak zorg te d ragen

voor de ruimte IL Ie ordening br" nen haar gemeente-

grenzen. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar

een verbetering van de kwaliteitvan de bebouwing zo

ook op het strand. Naast de bebouwingsvoorschriften

in het bestemmingsplan, is het wenselijk om specifie-

I ing van de bebouwing op het strand. Dit betekent dat

bouwaanv ragen naast de toets van het bestemmings-

plan, ook moeten voldoen aan de in de nota gestelde

welstandscriteria alvorens een bouwvergunning

afgegeven kan worden. De huidige welstandsnota

voorziet niet in deigel ;ke criteria voor bebouwing op

het strand. Het is echter wel wenselijk om dergelijke

welstandscriteria op te stellen met het oog op het

realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit.

Door het vaststellen van welstandscriteria, probeert

de gemeente sturingte geven aan de gewenste ruim-

telijke kwaliteitsverbetering. Inde ontwerpnota "Wei-

met a:5 doel om o^jevveiisie i.iini~eli| <e excessen Ui e

duidelijk niet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit

van het strand alsook het aanzicht vanaf de boulevard)

n tot een aant ekkelijk eeld va

kening gehoud n moete

erwerkt in in d

- streef naar eenheid door hoofdgebouwen en bij-

gebouwen op gelijke, verzorgde wijze te behandelen

volgens één gekozen concept in kleur/materialisatie

De ontwerpnota "Welstandsnota Strand", bestaande

strandpaviljoens en strandhuisjes, ligt gedurende

durende 6 weken ter inzage bij de centrale balie op

het raadhuis (ingang Swaluèstraat) te Zandvoort en

zandvoort.nl).

uw reacties schriftelijk richten aan het college van

burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA

telefonische afspraak maken met de heer R.M. den

Blanken, werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ont-

wikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene

nummer 023-5740100.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Boule-

vard Noord

stig het bepaalde in artikel 150 Gemeentewet en de

Inspraakverordening Zandvoort20o6 bekend dat voor

een ieder ter inzage ligt het voorontwerp bestem-

mingsplan Boulevard Noord.

Het nu nog geldende bestemmingsplan dateert van

ïggg en dient volgens de Wet op de Ruimtelijke Or-

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt be-

grensddoor:

-de Burg. Van Alphenstraat

-de Van Speijkstraat

- het Stationsplein

-cc Buig Engelbertsstraat

-deVanHeemkerckstraat

-de Boulevard Barnaart

Het plan heeft een hoofdzakelijk conserverend karak-

ter Met andere woorden, de hu <1 ge plarn iij; >< hr

situatie is zoveel mogelijk ook 1" hi-: " ruwe pld-

vastgelegd. Wel is het relevante ge ilcdr I -roprsr,

rijks-, provinciale en gemeentelijki nlfl ke belt' - 1"

het plan vermeld. Wat het gemeentelijk rjeiciü uttrttt

is hetaan-en bijgebouwen beleid, het GSM-beieid. het

prostitutie beleid, het terrassen beleid en het beleid ten

-voorkom de uit!

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publ calie weel--

Op twee punten wijkt het plan af van het huidige. Er

wordt door middel van het opnemen van een wijzi-

gingsbevoegdheid mogelijk gemaakt dat de meeste

paviljoens aan de Boulevard Barnaart iets kunnen

uitbreiden en tevens dat de gebruiksfunctie iets wordt

verruimd. Een tvij: g ngstevoegd ,_

eid houdt in dat

de aangegeven bestemming geldt maar dat de ge-

meente de mogelijkheid heeft om de bestemming

te wijzigen volgens voorwaarden die in het beste m-

perceel grond op de hoek van de Tjerk Hiddesstraat

en de Burg. Van Alphenstraat de bouwmogelijkheden

beter gereguleerd. In de huidige situatie heeft het

perceel formeel geen bestemming en geldt alleen de

Bouwverordening. De gemeente wil de bestemming

voor dit perceel in het plan beter reguleren en alleen

woningbouw toestaan.

Voorde start van de inspraakperiode zal op donderdag

Sjuni as. van 17.30 uur tot 19.00 uureen inloopavond

worden gehouden, waarop u een toelichting kunt krij-

gen op de uftgangs punten en de inhoudelijke regeling

van het plan. De avond wordt gehouden in de cent ra Ie

hal van het gemeentehuis. Wethouder Bierman zal

deze avond te bezoeken.

Het voorontwerp bestemmingsplan Boulevard Noord

ligt met ingang van 6 juni gedurende zes weken ter

inzage in het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) bij

de centrale balie, tijdens de openingstijden. Het voor-

ontwerp ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek

/eg 34. Gedurende de periode van te-

Zandvoort en belanghebbenden

als schriftelijk reageren op het

worden opgenomen met de heer A. Hoogesteger (ju-

ridisch), bereikbaar onder nummer06-5468 50 57 of

mevrouw S. Koenes (stedenbouwkundig), bereikbaar

onder nummer 023 - 574 01 92. Schriftelijke reacties

dienen te worden gezonden aan het college van bur-

gemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 5 juni vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

ui ;ie cc 111 is s. e ka me 1. De exacte begur.ii; is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met ;e wei keenheid Bouwen,

tel (023)5740100

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 juni haa It de ecocar van 5ita weer Klein

Chemisch Afval op. Schema: Dirkv.dBroek9.oo-10.oo

Ingekomen vergunningen-

aanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:

-Ampèrestraat 12, vergroten bedrijfsruimte, ingekom

-Hogewegsgrd, plaatsen

20o8,20oB-og2Rv.

- Tolweg 8-io, tijdelijk pla ,en ketencomplex, inge ko-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden Deze publicatie be-

tekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar kunt maken, Slechts indien voor

deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmings-

plan of bouwverordening kan worden verleend, kan

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publi-

catie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.

Zandvoort:

- Burgemeester van Alphenstraat mast nr. 17, plaatsen

- Leeuwerikenstraat 5, uitbreiden woning, verzonden 21

mei 2038. 2 0.07-2 57 Rv.

-Ko5tverlorenstraat 105. p ,v:-tse 1
:.,',- ir bad met techniek-

ruimte, verzonden 23 mei 2008. 20oB-o62Rv2efase

Bentveld:

Aangepaste verleende vergunning

V-i

W/200B/7223 is aangepast. De draaimolen, kassa, ijs-

wagen en suikerspinwagen worden van 24 mei 2008 tot

en met 22 juni 2008 niet op het Stationsplein geplaatst

maarop het Badhuisplein.

Evenementenvergunningen verleend

gunning verleend voor het houden van kleine voorstel-

lingen/evenementen die voornamelijk in het weekend

plaatsvinden in de muziektent welke is geplaatst op

de rotonde van het Raadhuisplein. Een en ander in ge-

d u rende de periode van 24 mei 2008 tot en met 31

Gemeente Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijd en. Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekend ma kingeer ge 111 o; , = = ';: bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzend datum

van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermeld ingvan "bezwaar" in de rechterbovenhoek

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u

een verzoek om een voorlopige voorziening Indienen

bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift Indien het een vergun-

ning betreft voor evenementen, vertoningen op of aan

de weg, het houden van optochten, snuffel markten,

verruiming sluitingsuur ontheffing Zondagwet ex-

ploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift

aan de burgemeesterte richten.

Centraal telefoonnummer

Alleafdelinge zijn berelkbaarvia
( 23) 574 °' ot>.

maandag t/m onderdag 8.30 -17.0c uur n vrijdag

8.30-16.00 uu

Melding of kl cht?

BelmetdeCen raleMeldlljn(o23)574 0200 ófvul op

de website het lig-b : e
:

oi hui ie n ó" stuu een brief

naarde klachtc icoordinator.

Openingstij de n Centrale Balie

Maandag t/m voensdag: 08.30 - 1Ë 00 u r

Donderdag: 0830- 2 .00 u

Vrijdag: oS 30 - 12 30 u r

Tijdens de don

vooreen beper

ei'.bg..ivondopenstell

ctaantalzakenterecht

ngku

pasp

rijbewijzen e.d

Openingstijde n begraafplaats

De algemene Hgi .-
:

;i : laats en diere nbeg aafplaats

aandeTollensstraat zijn dagelijks ope i-:.,s en

08.00-18.00 u ur.

Collegelid spreken?

Een afspraak m akenmeteencollegel doe u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij ge ftUc anwaar-

overu het coll gelid wilt spreken He kan ijn dat u

eerst naareen akafdeling verwezen wordt

Vragen over e n bouwplan?

Voorvragen ov r concrete of gewenst bouv plannen

isdewerkeenh idVergunningverlenin zopwerkdagen

telefonisch be eikbaartussenoB.3oe ni6.o 3 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden va 1 vsc ture?

Werkgevers e n werkzoekers make ngeb ruik van

www.werkeni zandvoort.com. Voo hetv nden of

aanbiedenvan ]anen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Groot assortiment

zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van StoIbGrgweg 1 Tel. 57 1 70 93

Van der Valk c .

_ T . owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

r H WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

e Veld 56 • 2041 GB Zand
Tel. 023-5739278

nail: hanswillemse®planc

[ ]

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Moh: 06-4530453

1

E-mail: kittywillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen niet

eigen montagedienst
bij J aan Hul;

Tel: 023 - 571 24 1B

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-

onder de volgende voorwaarden:

- Geen onroerend goed of auto's

- Geen goederen met een waarde boven

de €500.-

Geen personeels- of zafcenadvertentles

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- fwdsnvj

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

lE

eze bon In gesloten envelop (met gepast contant e

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, CroteKrochtiB

Inleveringvóór maandagii co uur betekent plaatsln

eld) afgeven bij: SVP Elkcfer, leesteken

dezelfde week.

'i ?:hj l-:tteisf spatie in eenapartuokjep botsen

Z welke" tTü TnVolZn^TdoTZTvl" ;7« Uw Zandvo

ZANDKORRELS
Behang- en Talentenspel 'Ontdek

schildersbedrijf je levensmissie'.

Arnold Nijkamp 2-daagse Workshop

Tel/Fax 571 31 72 14en2ijuni. Jansweg

Mobiel 06-54 264 259 26-28, Haarlem.

Voor al uw behang-, kosten € 195,-.

wit- en schilders- Aanmelden en

werkzaamheden informatie:

Briglt Rozestraten:

Autobedrijf 06-10192077 of

Trade Ard. info@justbeing.nl

LidBOVAGen NAR
Max Planckstraat 44, Kofferbakmarkt:

tel. 5730519 zat. 31 mei,

Zo6-534g8304 tuincentrum Bos,

www.trade-ard.nl Vogelenzang,

10-16 uur.

Kabel-internet/adsl Res. 0229-244739 of

installateur helpt bij alle kijk op www.mikki.nl

PC-PROBLEMEN. Ook zat. 1484 28junia.s.

Adviesen aanleg

(draadloos] netwerk. Schoonheidssalon

Ook avonden/weekend. Chez Ans.

Rep-it. totaal service Weleda. Behandelingen

voor computergebruikers. met biologisch

023-5719666 of dynamische

06-44696001.
;

producten.

Met garantie en KvK. Flemingstraat 52,

tel. 5713196

Gevraagd:

Voor enkele ochten- Te koop:

den in de week, Samsung U600.

schoonmaakhulp Gekocht bij

in hotel Belcompany,

centrum Zandvoort. ï maand oud.

Tel. 5714674 Losse toes:elpii|S

€199,99.

Te koop: Vaste prijs: € 100.

Garagebox

in gebouw'Mezgerstede'.

Tel. 06-46046026

Mezgerstraat Zandvoort. Bijbel zegt:

Vraagprijs€2g.500,- "Zoekje vreugde bij de

Tel. 5714587 of Heer dan vervurt hij

06-53166655 iedere wens.

Leg je leven in zijn

Garageverkoop: handen, vertrouw

31 mei, 10.00-15.00 uur, op hem, hij stelt je

Mr.Troelstrastraat 24. niet teleur." (Psalm

Kleingoed en meubelen. 37:4,5) God hoortl

Autosport

Groot programma tijdens Jubileumraces

Zandvoortse Courant nummer 22 29 MEI 2008

Sport Kort

Het aankomend weekend staat het Circuit Park Zandvoort in

het teken het zestigjarig jubileum. Een jubileum op een circuit

wordt natuurlijk gevierd met races. Speciaal voor de Jubileum-

races komen Historische Toerwagens en GT's met een grote

groep auto's om op zaterdag gedurende 2 races het nodige

laktev Drgen,

sport Is de Sams unR
BMWi3oi on-

danks zijn bepe rkte

omvang, e sn kl

gek ken

wordt. De v race

waren Bas Schothorst

en Duncan H,„s nan

ook plaa sger oot

Dillon Koster is ;an-

didaat om op he

diumteeindiger

:rpst

snede kan to<

DunlopSportMaxxClioCup.Paul

Vahstal en Landmachtrijdster

Sandra van der Sloot lieten zich

de laatste keer van hun goede

kant zien door te winnen.

Uiteraard zitten er ook namen
alsSheilaVerschuur.Sebastiaan

Bleekemolen en Robertvande

Berg in deze raceklasse.

Een °Psta P naar g r°-

s de Formido Swift

Clip Selsngr | ke 'i|dei

dame Sandra Douma. De

dere snelle dame uit het

Suzanne de Jager, m
vorige raceweekendi

stuiteren moesteven naai

ziekenhuis.

Mooie gevechten en f

strijd om de punten wor

geleverd in de Formule F

In de opstapklasse voor

ginnende formulewagen 1

reurs heeft Simon Knap

betekent dat hij ook tijden

Jubileumraces goed zal n

ten scoren. Binnen de Forn

Ford wordt ook gestreden om
de Zetec Cup, waar Arthur van

Uitert als klassementsleider

naar Zandvoort komt.

Sinds het pinksterweekend

moeten Mare Koster en Bertus

Sanders in deToerwagen Diesel

Cup rekening houden

met de snelle Golf van

hetduo Ronald Morien

en FerryDuivenvoorde.

Ondanks dat de Golf

problemen kende
heeft dit duo aange-

toond met de BMW's
mee te kunnen. In de

stand leiden Koster en

Sanders maar diverse

andere equipes zitten

op het vinkentouw.

itnnus |n de twee races van

het NEC FR 2.0 (formulewa-

gens) zal het publiek getrak-

ap de nodige

_evechten om
het positie. De klasse komt met

de Zandvoortse duinenpiste

s [Ie om twee races voor het kam-

den pioenschap af te werken.

ord. Nederlandse inbreng komt van

be- de teams van Van Amersfoort

:ou- Racing, AR Motorsport en MP
een Motorsport.

dat

sde Zie voor het programma en

10e- toegangsprijzen: www.circuit-

1 u Ie zandvoort.nl

ZSC stopt met veldvoetbal

De afdeling veldvoetbal van de Zandvoortse Sport Combinatie

heeft besloten in het nieuwe seizoen 2008/2009 n ' et meer in

te schrijven voor de competitie. Wel zal nog worden deelgeno-

men aan de futsalcom petitie. Het veldvoetbal bij ZSC is in 1950

gestart bij één van de fusiepartners TZB Aan de Kennemerweg

groeide de club gestaag met zowel senioren alsjeugd. De laat-

ste jaren ging het steeds meer qua ledental bergafwaarts Een

groepje oude getrouwen bleef actief in de reserve klasse van de

voetbalcompetitie. Daaraan is nu dus na ruim een halve eeuw
een einde gekomen.

Handbalsters degraderen

Het dameshandbalteam van ZSC is gedegradeerd. De laatste

competitiewedstrijd uit bij Muiden werd na een 5-4 ruststand

met 12-5 verloren. De Zandvoortse dames kenden na een goede

seizoensstart een ongelukkig jaar met vele blessures. De doel-

punten tegen Muiden werden gemaakt door Daphnevan Rhee

(2), Asia el Bakkali, Laura Koning en Lucia v.d. Drift.

RABO Open Trophy 2008

ElisabethHauswirth is de eerste vrouwelijke winnaar van de 'Cup

met de Grote Oren'. In de RABO Open Trophy 2008 liet zij Martin

Spaans.de winnaar van vorig jaar, met 23 punten achter zich.

Drie maal winst ZSC-softbal

Zowel het dames- als het herensoftbalteam van ZSC blijft w

nen. De dames versloegen DSS 6 met 4-16. De heren woni

eerst de uitwedstrijd bij Bloemendaal met 23-10 wonnen en \

volgens de thuiswedstrijd tegen Amsterdam Pirates met 16-10.

De dames hadden alleen in de blessure winnende werper.

ie inning enige tegenstand

van DSS 6, dat daarna vele Heren

fouten maakte. Opvallend In de uitwedstrijd tegen

was dat ZSC g honkslagen Bloemendaal nam ZSCal in de

sloeg waarvan 8 in de eerste ie inning een 1-3 voorsprong,

twee innings. Daarna was In de 2e Inning werd het nog

het pitchen van DSS zo slecht even spannend toen ZSC wei-

dat vele vrije lopen werden iswaar 5 keer scoorde, maar

weggegeven. Marcella en Bloemendaal ook vier keer. In

Martina Balk sloegen beide de daaropvolgende innings

een homerun. Wilma van liep ZSC steeds verder uit en

Riemsdijk werd ondanks een eindigde uiteindelijk op 23

slechts tien

Tjeerd Buijs

lendaal er

overstelde.

De thuiswedstrijd tej

Amsterdam Pirates leverd

het begin problemei

inde i ZSC e

B-i voorsprong, waarna Pirates

in de 4e en 5e inning iets terug

kon doen en aan het eind uit-

kwam op 10 runs. Het totaal

van ZSC was in de 3e en 4e in-

ning echter opgevoerd naan6,

waardoor de winst van werper

Jeroen van 't Wout niet meer

De beker werd haar uitge-

reikt door Frans Methorst

van de Rabobank Haarlem

en Omstreken. Detrotsewin-

nares had veel te danken aan

haar 14-jarige caddie Toine

Deen: "Zonder hem was het

mij niet gelukt."

ilacht. Jopie Felix won hiei

net 21 punten voor nieuw

;omer Henk Morang, die

;nap tweede werd. Er warer

:el n r pnjze

De prijs voor de hogere

dlcaps (27 en hoger)

Kw

u komend weekend op snel-

heid wordt ingehaald door

de Volkswagen Tiguan van

Autobedrijf Strijder.dan is de

kansgroot dat hier een promi-

nent lid van de Zandvoorste

Golfclub Sonderland in rijdt.

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde) IJzerhandel Zantvoort

Administratiekantoor Jobtide

Beach Club Tien u'tzenZganisatie

Bertram & Brood Kroon Mode
BloemsierkunstJefEU Motorrijschool Goede

HenkBluijs Netexpo Internet BV

Café Oomstee Pvan Kleeff

Café 't Badeendje Pluspunt

CenseenvanLingen Po Ie Position

Circuit Park Zandvoort Printing People

Circus Zandvoort Stichting Z.E.P.

ClubNautlque Thalassa Strandpaviljoen 18

Danzee Van Aacken Glaszettersbed rijf

De Albatros VanderValk&Swart
DeVïerGeboden Notarissen

Dorsman Assurantiën Vanhier

Call&Call Vrljehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek

G reeven. Makelaardij o.g. Zandvoort Optiek



CENSE m
mnLINGEN

Makelaars O.G.

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715
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WWW.CVl.nU (Vei)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Ir. EJJ.Kuindersstraat 11/11

Op de 5' etage gelegen, goed onderhouden voormalig 3 kamer

appartement met ruim balkon op het westen en zeezicht. Dit

appartement maakt deel uit van Monopole 1, welke beschikt

over een lift en een eigen parkeerplaats in de afgesloten

parkeergarage. Tevens ligt het treinstation tegenover het

complex.

w

Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw

Op loopafstand van het centrum, openbaar vervoer en

strand

Woon oppervlakte ca. 91 m2
(excl. ruim balkon) —

-

Oeoy
Vraagprijs €319.000,--

Prinsenhofstraat 5-B

Op loopafstand van centrum, station en strand gelegen royale,

luxe maisonnette met ruim dakterras van ca. 40 m2
op het

zuidoosten, 3 slaapkamers, woonkeuken en een inpandige

garage.

Midden in het centrum en toch rustig gelegen

Garage met elektrisch bedienbare deur

Alle vertrekken v.v. paneeldeuren, strak stucwerk

Geheel v.v. dubbele beglazing

Woonoppervlakteca. 140 m 2

Vraagprijs maisonnette € 498.000,--

Vraagprljs Inpandige garage € 40.000,-

Zeestraat 41

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande

pand, bestaande uit 4 verd. met op de beg.grond& souterrain

een restaurantfunctie. Het restaurant Du brovnic beschikt

over een keuken met grote grill, bargedeelte en souterrain,

hier bevindt zich de spoelkeuken met div. opslagruimten en

toegang tot de tuin. De geheel geren oveerdel' verd. wordt in

verhuurde staat aangeboden. De 2' verdieping is een studio

met kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2
(beg.grond+souterrain)

Opp. woonruimte ca. 92 m2
(1'verd.+2

e
verd.)

Pertee I opperv lakte 27Ë m2

&>

Tjerk Hiddesstraat 4/5
In recent gerenoveerd gebouw aan de boulevard van

Zandvoort, ligt dit 4kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement

is op de 3
e
verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige

woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne

keuken en een garage in de onderbouw.

Gedeeltelijk v.v. dubbele beglazing

• Boodschappen lift, inpandige berging

Woonoppervlakte ca. 85 m

Vraagprijsappartement €249.000,--

Vraagprljs garage € 30.000,--

Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan

de rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers,

heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met

goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,

garage en oprit voor meerdere auto's.

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

Alle ruimtes zijn zeer royaal

• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en

station

Gebruiksoppervlakteca. 170m
2

Vraagprijs € 619.000,-

Leeuwerikenstraat 12/2

Verrassend ruime en goed onderhouden 3 kamer hoek-

maisonnette (v.h. 5 kamers) met een royale L-vormige

woonkamer, woonkeuken, luxe badkamer en 2 slaapkamers.

De woning heeft op de begane grond een heerlijke beschutte

voortuin en is op steenworp afstand van de zuidduinen en

het strand gelegen.

Geheel v.v. dubbele beglazing

Rustige woonomgeving (aan duinrand)

Eventueel grote garage te koop voor £ 40.000, -

Voldoende parkeergelegenheid zondervergunningen

Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs € 239.000, -
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•Toscaans donker € 1,75

•Aardbeienschelpje € 2,9!i

•Weekendtaartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

\S

JUNI ACTIE

Bij aankoop van

een montuur

rechter glas gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

LBna
Parade circuit

60 jaar

sa

'Knap hoor, met al

die racewagens door

de 30 km-zones'

Dit zijn de eerste regels tekst in de 175e Zand-

voortse Courant. Sinds onze start in februari

2005, is 'het kleine krantje' inmiddels niet

meer weg te denken uit Zandvoort. Vanaf

deze week heeft de Zandvoortse Courant

een nieuw, iets groter jasje.

Zowel inwoners als onderne-

mers weten de Zandvoortse

Courant te waarderen. Dat

houdt ons scherp. Wij doen

graag onze uiterste bestom

die waardering te blijven ver-

dienen. Een belangrijkonder-

deel daarvan is deze overstap

naar een betere kwaliteit

krantendruk.

Als gevolg va n deze oversta p

wordt de krant meteen een

maatje groter. Het lettertype

is daardoor ook groter ge-

worden en voortaan kunnen

vaker grotere foto's worden

af gebee ld

.

Ook de lay

out heefteen

modernere

Aan de op-

maakwordt

sowiesoal heel veel

zorg besteed, niet alleen de

redactiepagina's maar ook

de advertenties worden met

veel precisie gemaakt. Op
het redactionele vlak was, is

en blijft onze visie: onpartij-

dig het Zandvoortse nieuws

brengen, gecombineerd met

interessante rubrieken, voor

iedere leeftijdsgroep. Het

nieuwe jasje zal daar niets

aan veranderen. Wij hopen

dan ook dat u nog heel veel

leesplezier zult beleven aan

de Zandvoortse Courant.

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het was feest in

Zandvoort afgelopen zaterdag. Circuit Park Zandvoort

herdacht het feit dat 60 jaar geleden de eerste races op de

Zandvoortse piste werden verreden. Een imposante rij van

vele tientallen oude en nieuwe racebolides reed van het

circuit naar het dorpscentrum. De parade, vooraf gegaan

door racenestor Michael Bleekemolen en circuit CEO Hans

Ernst in een Jaguar, werd door vele, vooral Zandvoortse

toeschouwers gadegeslagen.

In het centrum, waar het in het centrum tentoon we r-

op het Raadhuisplein en den gesteld, mocht Ernst het

Gasthuisplein zwart zag eersteexemplaarvaneen bij-

van de mensen, werd de zondere uitgave De Klink in

stoet welkom geheten door ontvangst nemen. Deze be-

Allard Kalf die ook de nodige

informatie over de diverse

klassieke voertuigen had.

Ook vertelde hij het een en

ander over diverse collega-

coureurs en bekende oud- bezorgd,

coureurs die in de stoet

meereden.Nadatdewagens "«volg op pagina 3

waareditievan het kwartaal-

blad van het Genootschap

Oud Zandvoort wordt mo-

menteel in heel Zandvoort

en Bentveld huis-aan-huis

Kom ook naar de

raadvergadering op
10 juni!



FAMILIEBERICHTEN

Waarje ook bent,

Ui zou het niet weten.

Niet in tijd ofafstand te meten.

Ik hebjebij me, diep in mij

Daarom ben je zo dichtbij.

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet

geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en

totaal onverwacht, is overleden mijn lieve zoon,

Jan George Halderman

Zandvoort, 10 mei 1938 Surabaya, 27 mei 2008

Ik zal je intens missen, zeun.

Uit aller naam;

EL Halderman-Telman

Jan is reeds begraven op zijn geliefde Bali.

Ik wil alleen zijn met dezee,

Bi wil alleen zijn met het strand.

Ik wil mijn ziel wat laten varen,

Niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,

Daarna zal ik verder gaan.

En de zee, ik weet het zeker,

Zal mijn zwijgen wel v.

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor

wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen

heeft betekend, moeten «"ij totaal onverwacht en

veelte vroeg afscheid nemen van mijn lieve broer,

zwager en onze fantastische oom

Jan Halderman

Zandvoort, 10 mei 1938 Surabaya, 27 mei 2008

Fred en Sglvia

Yoni enjessica

Terry en Martijn

_j>^. I'm goiiuj ;o rake off my shacs and my si.

_1^ And makc mij n-ay back to yoit

Since I no ïonger lui vc a t<

.-SF, I'il put mysclfin

(Itsik Matiger)

Met dankbare herinnering aan de liefde die hij oi

gegeven heeft, berichten wij u dat is

overleden onze lieve papa en opa

Wil

Wilhelmus Antonius Neerincx

"Roermond, 9 september 1914 t Zandvoort, 29 mei 2{

Namens alle kinderen en kleinkinderen

Co rresp ond e ntiead res

:

Max Euwestraat 55

2042 RB Zandvoort

(O)pa is 3 juni in Zandvoort begraven.
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.1.' ii' zorgtn w» wdtofl
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BvdruLi'd, maar nUiikkur voor .vil» wji n\ voor cm fa

geweest, sjotten '.Mi u tanmf cIji van ons is httnflci^ajfï

mijn lieve iwgïamr moeder. schoonmQtfde* en era»
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Driehula (Vfclsem).

WATERSTANDEN

BURCELIJKE STAND
24MEI-30MEI2008
Gehuwd:
Pieplenboschjeffrey Romanoen Van Dijk, Maria nne

Knol, Bern ard Ka rel en: Balde, M art in a Ad ria na

Geboren :

Olivier Dick, zoon van: Hiemstra, Remco en: van den

Tanja

Senna Tommaso Gianluca, zoon van: Vacirca, Gius

Allesandroen:Schrik, CorinaJohanna

Sieb, zoon van: Ozin ga, Martijn en: Dröse, Maud
Overleden:

Rijs, geb. Böckling.Louise Maria, oud g2jaar

Casten berger, geb. Wapperom,Zegerdina,oud 82 jaa

Ekels, Adolf Ferdinand,oud 83 jaar

KERKDIENSTEN
ZONDAG 8 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. BJ. Stobbelaar uit Dnehuis

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastorC. van Polvliet

BEAC
T
^XCLUB

N

Nog even en dan is het zover:

Komt allen voetbal zien bij Tien!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant aan liet strand

Club Nautique
TSL. 025 - 671 S7 07
www.clubnautique.nl

Hooc Laac Hoog Laag HoogW A T E R
Do 5 00.45 05.06 13.35 17.35

Vr 6 01.24 05.49 14.30 18.26

Za 7 02.14 06.39 15.14 19.18

Zo 8 03.10 07.31 15.55 20.09

Ma 9 04.00 08.35 16.54 21.05

Dl 10 04.45 09.35 17.55 22.05

Wo 11 05.55 10.40 19.05 23.06

Do 12 07.00 11.45 19.45

ADSL professioneel, betrouwbaar, direct voor u

tlttttixpD1 '"temet 1? een gïispccialiscir'Cif regionale

internetprovider met siert-e rocts in ïendwoni. Vele

ZanduüürtersiiDien al i/carama persaünlijke benadering

en direclo service aan huis a' kantoor.

'GraiisprflfosïionolC'

GrBlis madam

Halp tfflsk iönder wac hEr
i

-y';ifi;li|<.ii ;-;!-: 1: 1I1

Bel & Bestel B23 - 531 H H

1 Netexpö

af kijk op www.netexpo.nl/ad-sl

COLOFON

iuii;

:hijnt iedere donderdag en wordt gratis

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 75

Email: redactie@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag 09.00 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26

Email: gillis@zandvoortsecourant.nl
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Opening strandseizoen 2008
Burgemeester Niek Meijer en plaatsvervangend dijkgraaf

Peter Groen hebben vrijdag 30 mei bij strandpaviljoen

Safari Club het 'badseizoen'2008 geopend. In zijn toespraak

deelde Groen mee dat het Hoogheemraadschap van Rijn-

land eindelijk overstag is gegaan en jaarrond paviljoens zal

toestaan. Na de gebruikelijke overhandiging van de 'fles-

sen' konden de genodigden genieten van een spetterende

balletuitvoering van Studio 118 van Conny Lodewijk.

De mededeling van het

Hoogheemraadschap was

wel de verrassing van de

avond. Groen: "De oude

dijkgraaf,Van Tuyl, wilde ab-

soluut geen medewerking

verlenen en verbood enige

onderhandeling daarover. Wij

hebben nu echter zoveel in-

formatievan deZandvoortse

pilot dat de nieuwe Dijkgraaf,

Gerard Doornbos, volledige

samenwerking heeft aan-

geboden. Wij willen graag

samenwerken met de pro-

vincie, de gemeente en de

ondernemers. Ookwillen wij

deZandvoortse bevolking op

de hoogte brengen en hou-

den van een eventuele dijk-

verzwaring. Er wordt nu nog

onderzoek gedaan naar de

wenselijkheid daarvan maar

als het nodig mocht blijken,

zal daar niet eerder dan in

2013 een begin mee worden

gemaakt/'Groen benadrukte

dat de eventuele dijkverzwa-

ring niet alleen Zandvoort en

haar inwoners zou moeten

beschermen, ook de inwo-

ners van de regio, mogelijk

tot in Haarlem, zouden daar

afhankelijk van kunnen zijn.

De secretaris van de WVZ,

Sirkit Reijenga, wil zich hard

gaan maken om het admi-

raalzeilen, waarmee in het

verleden het strandseizoen

altijd werd geopend, weer

terug te halen. De traditie

schrijft voor dat tijdens een

beleefdheidsbezoek aan de

commandant van destra nd-

politie een fles oorlam wordt

overhandigd waarna de ope-

ning een feit is.

Het hele feest werd afge-

sloten met een spetterend

vuurwerk. "Door de afwezig-

heid van wind was het een

sch itterend schouwspel. Echt

oogstrelend", aldus een van

de genodigden die de hele

avond door de Safari Club in

de watten waren gelegd.

CARTOON
Wl EMMIH HLAAft VOOR

inde' Liitd 'li kkelij ke toestem
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Zandvoort in 2025:

Een swingende rustige badplaats!
Wie maandagavond gedacht had met een duidelijke visie over de toekomstvan Zandvoort

rond het jaar 2025 naar huis te gaan kwam bedrogen uit. De circa honderd belangstel-

lenden die af waren gekomen op het grote Toekomstdebat over Zandvoort in De Krocht

moet het af en toe geduizeld hebben. De deelnemers kregen een viertal mogelijkheden

voorgeschoteld, die varieerden van een rustige badplaats oude stijl tot een dynamisch

toeristenoord met een Europese uitstraling.

dat dit ideaal zou zijn, maar

omdat als je groot begint er

misschien nog wat van de

plannen overblijft. Uiteraard

kwam in de discussie ook

weerde problematiek rond de

Middenboulevard naarvoren,

waarbij een insprekertwijfel-

deaan de rechtmatigheid van

deze projecten. Wethouder

Bierman reageerde hier op

met de opmerking, dat dit

tijdensdeze bijeenkomst niet

het onderwerp was.

Vijfde optie

Een opvallende conclusie

De avond werd geopend door houd van het nostalgische

wethouder Bierman die sa- Zandvoort, waarbij overigens

men met burgemeester Niek het toerisme een belang-

Meijer de vertegenwoordi- rijke plaats blijft innemen,

gers van het college waren Michalides maakte duidelijk was die van een hotelhou-

bij de volgens de uitnodiging dat erin Zandvoort wel dege- der, die vond dat geen van

belangrijke bijeenkomst lijk wat moet gebeuren. Een de vier mogelijkheden opti-

uitgangspunt dat aan het maal waren. Een mening die

slot van de avond werd on- doorvelen in dezaal gedeeld

derstreept door wethouder werd. Hij pleitte voor een

Bierman, die vaststelde dat vijfde optie, waarin de goede

Zandvoort op dit moment elementen van alle vier de

toeristisch gezien tot het scenario's een plaats zouden

laagst mogelijke segment hebben. Uit een zeer opper-

forum bestond uitGerCense behoort. Oosterhuis schets- vlakkige peiling aan het slot

(voorzitter Genootschap te de huidige ontwikkeling van de avond bleek dat een

Oud Zandvoort), Peter van de sociale woningbouw

Michalides (voorzitter waarbij ook meervoudig

Zandvoort Promotie), me- grondgebruik een belangrij-

vrouw Groen (Nationaal keoptieis. Groen weesopde

Park Zuid Kennemerland) en natuurlijke aspecten die in

haar optiek een belangrijke

toeristische attractie zijn.

over de toekomst van onze

woon plaats. De in een speci-

ale bijlage in deze krant ge-

publiceerde mogelijkheden

werden belicht door een fo-

rum en daarna door de aan-

wezigen bediscussieerd. Het

Theun Oosterhuis (directeur

a.i. van EMM).

meerderheid van de aanwe-

zigen hetderdevoorstel Parel

aan Zee voorstond. Een sce-

nario dat nog het best aan-

sluit bij het vijfde scenario.

De algemene conclusie kan

zijn dat Zandvoort eigenlijk

moet blijven zoals het nu is.

Discussie Bruisende badplaats maar belangrijke verbeterin-

Uit dediscussiedieontstond Tijdensdeuitgebreidediscus- gen als Louis Davids Carré,

na de visie van het forum, sie met het publiek, waar- Middenboulevard en Nieuw-

bleek dat geen van de sce- onder een aantal politici, Noord zijn wel noodzakelijk

nario's met groot enthou- pleitteeen ondernemervoor om hetookin2025toeristisch

siasme ontvangen werd. Zo een grootschalige en brui- en daarmeeook economisch

voelde Cense voor het be- sende badplaats. Niet om- op de been te houden.

De laatste officiële han- het Zandvoorts Museum omlijstwerd dooroptredens

deling werd verricht door versperde. Door deze han- van de band The Clarks en

Bleekemolen, Ernst en de deling openden zij een bij- zanger Erik. Ondanks het on-

hoofdredacteur van De zondere expositie in het weerdattegen middernacht

Klink Peter BI u ijs, die zelf museum die, hoe kan het over Zandvoort trok, was het

nog nooit (!) op het circuit ook anders, de 60 jaar van tot ver na middernacht feest,

is geweest. Gezamenlijk Zandvoortse duinenpiste waaruit blijkt datZandvoort

ontrafelden zij een oranje omvat. Daarna was heffeest het circuit nog altijd innig

knoop die de ingang van op het Gasthuisplein, dat omarmd!

COLUMN
Gevlogen...

Ze zijn gevlogen. Onze mezen

in de tuin. Na het drukke heen

en weer vliegen van pa en ma,

volgde even een rustperiode.

Het was mooi weer de laatste

weken van mei. We zaten in

de tuin. Toen gebeurde het.

Voorzichtig kwam een veren-

kopje voor het uitvlieggat.

Bekje wijd open. Een hevig

gepiep. Mezenpa (of was het

de moeder?) vloog zenuwach-

tig naar een dichtstbijzijnde

boom."Kom dan kleine. Je kunt

het", leek ze te zeggen. Opeens

hipte mees nummer één naar

buiten. Fladderde naar een

boomtak. Daarna ging hij

verder. Naar de rand van het

sch uurtje. Mees nummertwee

volgde al snel. En wég was ook

dit mezenjong.Toch hoorden

we nog meer gepiep. Zagen

het opengesperde bekje van

spruit nummer drie. Maar deze

kleine piekerde er niet over om
de wijde wereld in te gaan. "Hij

is zeker nog niet op gewicht?"

We wisten het niet zeker maar

zagen vol verbazing hoe het

voederen weer opnieuw be-

gon. Pa en ma mees sleepten

weer voedsel aan. Het gepiep

uit het vogelhuis bleef nog

een dag aanhouden. Maar nu

is het hokje leeg.

Ik moet aan deze onbehol-

pen vogels denken als ik mijn

schoonmoeder zie. Ze is al

enkele weken heel erg ziek.

Aan bed gekluisterd. Eten

kan ze niet meer. Soms gaat

haar mond open voor een

klein slokje water. We maken

haar lippen nat met een wat-

tenstaafje. "Het is de natuur",

zegt de dokter. "Het lichaam

is op. Dit kan nog dagen du-

ren. Of misschien straks. Haar

hart is sterk." Daar ligt ze dan.

Onze moeder en oma. Net zo

afhankelijk als een klein vo-

geltje. Gelukkig is haar geest

nog glashelder. Fluisterpraat

ze nog een paarwoorden. We
praten over van alles. Vooral

over vroeger. St ra ks za I

ze wegvliegen. Ver weg %
als een kleine vogel. E

Waarheen weten we 2
niet. En zullen we ook w
nooit weten. Dag mam. "JS

Wezullen je missen. ^

.0
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Administratie en
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Wille Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.
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Groot assortiment

zomerplanten

speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Slolbergweg 1 Tel. 57 170 93

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
bel:

023 5714420

www.goede-rijschool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1992

EVENEMENTEN AGENDA
Week 23 -2008

Juni

3-7 Wandel 4-daagse Zandvoort

15 Classic concert Protestantse Kerk

21 Midzomernachtfestival Openlucht

Muziekfeest, diverse podia in centrum

21-22 Truck Festival Circuit

Juli

4-6 EK Jet Ski strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd

5 Show en Dans Nederlandse

Folkore, Gasthuis plein

5 Muziekfestival Openlucht Muziekfeest,

diverse podia in centrum

5-18 Rekreade

6 Zandvoort (A)Live

strandpaviljoen 13/14/15

11-13 DTM
Deutsche Tourwagen Meistersch aft, Circuit

Vaderdagtip (is juni)

Straatnamenboek van Zandvoort

Genootschap Oud Zandvoort

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Nu in de aanbieding: €14,95

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende Grote Krocht 18

jobtide ©
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

vleesspeeialisl - traiteur

E.K. Straat Barbecue pakket
( 30 personen)

Ofanderfeestje
>- 1 Doos Kip saté ( 90 stokjes van 30 gram)
>* 30 x Runder Hamburger
> 30 x Voorgegaarde gemarineerde Barbecue Worst
5* 30 x Voorgegaarde gemarineerde Kip Drumsticks
> 3 kilo Aardappel-bieslook salade
5* 3 kilo Huzarensalade met rundvlees
> 10 x Franse baquette
> 8 bakjes kruiden boter
> 2 kilo saus naar keuze

Pakket prijs €298,50 = € 9,95 per persoon

vjXViVX ld exclusief statiegeld

1 DOOS (6 FLESSEN)WIJN WITTE OF ROSÉ
+

6 KRATTEN HEINEKEN BIER
Grote Krocht 7, Zandvoort 023-5719067

www.slagerijhorneman .nl

Einde Week van de Zee
Strandpaviljoen Beachclub Tien heeft vorige week donderdag in het kader van de Week

van de Zee een aantal Zandvoortse senioren op een gastvrije middag getrakteerd. Ze

waren op uitnodiging van eigenaar Robin Molenaar naar het strand gehaald omdat zij

dat door allerlei moeilijke omstandigheden niet meer op een redelijk eenvoudige wijze

kunnen doen.

begeleid in het kader van een

schoolopdracht. Uiteraard

bracht deze ochtend weer

een aantal natte broeken,

sokken of shirts maar daar

stoorde niemand zich aan.

TaoïstischeTai Chi™

TaoïstischeTaiChi en Strand-

paviljoen 9 Club Maritime

vormden een prima duo dat

het mogelijk maakte om
tijdens de Week van de Zee

deze Chinese bewegings-

kunst voor jon gen oud te be-

oefenen en aan het publiek

te laten zien. Donderdag en

zaterdag hebben diverse

Strijd tegen het water mensen meegedaan met

In het kader van Zandfort, een proefles. In september

ook een onderdeel van de beginnen er op verschillen-

Week van de Zee, waren de locaties beginnersklassen.

doen", aldus Molenaar die circa 250 leerlingen van het Meer informatie daarover is

doorPluspuntwerdgesteund basisonderwijs vrijdag op tevindenopwww.taoist.nl

in het vervoeren de begelei- het strand in de weer tegen en let op het verschijnen van

ding van de senioren. Helaas de elementen. Waar dit eve- de advertentie in deze krant,

was het weer wat minder nement in het verleden een Met dank aan de Gemeente

maar dat deerde de dames wedstrijdelement had, was Zandvoort, en HillyJansenen

niet. Na ontvangst met koffie het nu een gewone forten- Ben Zonneveld in het bijzon-

en appelgebak werd er een bouwochtend. De scholieren der, voor de goede organisa-

ritje met een strandrolstoel werden door leerlingen van tie van de Week van de Zee

op het strand gemaakt. hetWimGertenbach College 2008.

"We doen dit nu af voor de

derde keer en er is zoveel

animo voor dat we het in

september nog een keer gaan

Straatspeeldag eindelijk een succes

De Nationale Straatspeeldag, vorige week woensdag, was

eindelijk eens een groot succes. Waar in het verleden een

handjevol kinderen de moeite nam om te gaan spelen, was

nu het plein bij het gebouw van Pluspunt in Nieuw Noord

vol met spelende kinderen.

Ruim 130 jeugdigen waren lei oud-Hollandse spelletjes

enthousiast bezig met aller- als zaklopen, spijkerpoepen

en stoeptekenen. De kin-

deren konden geschminkt

worden en allemaal kregen

ze een zakje chips en limo-

nade. Dorpsomroeper Klaas

Koper had voorafgaande

aan de speeldag de wijk

Nieuw Noord doorkruist en

de kinderen opgeroepen om
vooral naar het plein te ko-

men. Kopen "Ik wil niet zeg-

gen dat het door mijn op-

roep is gekomen maar het

is wel lekkerdruk."En daarin

had hij helemaal gelijk.

De enige 'klacht' die werd

gehoord was dat er weer

geen straat maar een (par-

keer)pleintje werd afge-

sloten, hetgeen de bedoe-

ling is van de Nationale

Straatspeeldag (de naam
zegt het al).
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Met OOG en OOR Jfe
|M|§I®E BADPLAATS DOOR -V

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Beloofde foto

Verleden week vertelden

we dat het beroep van

dorpsomroeper ook ver-

rassende kanten heeft. Zo

werd Klaas Koper gekiekt

tijdens de opening van het

muziekpaviljoen met twee

lieftallige danseressen.

Helaas stond de foto er niet

bij en die willen we u toch

niet onthouden.

Naam bij foto

Ter ere van de tentoonstel-

ling 60 jaar circuit in het

Zandvoorts museum is in

oog en oor van verleden

week een foto geplaatst

zonder de bronmelding er-

bijte plaatsen. Graagwillen

we dit bij deze recht zet-

ten. Deze bijzondere foto,

waarop Wim Loos en Rob

SlotemakerinAlfa'sracenJs

eigendom van Rob Petersen

die beheerder is van het ar-

chief van de verongelukte

Zandvoortse coureur Wim
Loos. Nog meer foto's uit

de particuliere collectie

van Rob Petersen zijn te be-

zichtigen in het Zandvoorts

Museum.

Groene actie

Dat Bentveld niet verge-

ten wordt bij diverse lu-

dieke actie's blijkt uit het

aanbieden van een doosje

graszaad vergezeld met

een brief van wethouder

Tates aan de Bentveldse

bewoners met het verzoek

om geen auto's in de gras-

bermen te parkeren omdat

de geparkeerde auto's voor

kale plekken zor-

gen. Zou het de

bedoeling van de

actie zijn dat de

bewoners de kale

plekken zelf gaan

inzaaien met het

zaad? Dan had er

ook een gratis zak

met compost bij

gekund om het

gras een oppep-

per te geven.

Stiefkindje

Nu het dorpscentrum zo fleu-

rig is aangekleed met gezel-

lige beplanting valt het des

te meer op dat het 'tijdelijk'

aangelegde lint met helm en

lavendel op het Badhuisplein

er een beetje triest uit ziet.

De gehuurde palmbomen

zijn ondertussen ter ziele

(was te verwachten) en de

lavendel is ook schaars aan-

wezig. Misschien kunnen er

duindorens of hondskruid

tussen het helm geplant

worden? Dit geeft het plein

nog meer de uitstraling van

een zeedorpenlandschap.

Goed geregeld

De houten vlonders op het

Raadhuisplein en Kerkplein

(zie foto) die in 2006 ge-

plaatst zijn, waren na een

regen buitje spekglad. Menig

voorbijganger heeft al een

flinke valpartij gemaakt

met alle nare gevolgen van

dien. Ondertussen heeft de

gemeente na vele klachten

de vlonders eindelijk voor-

zien met een anti sliplaag.

Bij gladheid kunt u er gerust

overheen lopen! Weer een

klacht minder op het lijstje.

Zeedorpencultuur

Wat wordt er nou ei-

genlijk bedoeld met een

zeedorpencultuur? De

Zuidduinen van Zandvoort

is het grootste restant

van een duingebied dat

is verbonden met de eeu-

wenoude Zandvoortse zee-

dorpencultuur. De karakte-

ristieke, hierbij behorende

zeedorpenvegetatie is rijk

ontwikkeld. Want naast

de visvangst waren de in-

wonersvan Zandvoort ook

eeuwenlang aangewezen

op het duingebied als het

om voedsel ging. Akkertjes

werden aangelegd, plag-

gen voor bemestingsdoel-

einden gespit en al het

menselijke en dierlijke afval

ging naar het land. Zo ont-

stond een heel eigen stukje

cultuurlandschap. Het IVN

Zuid-Ken nemerland organi-

seert een excursie door de

Zuidduinen van Zandvoort.

Wie kennis wil maken met

een prachtig duingebied en

zijn daarbij behorende plan-

ten is op 12 juni welkom.

Vertrek om ig.oo uur bij

het parkeerwachtershuisje

op het Ir. G. Friedhoffplein,

Zandvoort zuidwest. Duur:

1,5 uur. Aan melden vooraf is

niet nodig.

Natuurproducten kopen

bij Nieuw Unicum
Woensdag 11 juni aan-

staande is op het terrein

van Nieuw Unicum, bij

de boerderij, een boeren-

markt.Hierworden allerlei

natuurproducten verkocht

en oud-Hollandse spel-

letjes gespeeld. Centraal

staat het schaapscheren

dat zowel 's morgen als 's

middags plaats zal vinden.

Voorde kinderen zal er ook

demogelijkheidzijnomeen

ritje op een pony te maken.

Het evenement begint om
10.30 uuren zal rond 16.00

uur afgelopen zijn. De toe-

gang tot de boeren markt is

gratis.

J>
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ZANDVOORT, HOGEWEG 30-32-34

Het ontwerp is gemaakt door Remo De Biase.

Residence Cocarde biedt ui

12 appartementen va. 105 tot 118 m2
, terras v.a. 9,6 m2

2 penthouses met zeezicht v.a. 174 m2
, terras va. 69 m 2

Complex wordt voorzien van 2 liften en een videofooninstallatie

Koopsommen v.a. € 390.000 v.o.n., privéparkeerplaatsen € 30.000 v.o.n.

Start bouw mei 2008, geplande oplevering december 2009

Kijk ook op onze website www.residenee-cocarde.nl

NOG 3 APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE BESCHIKBAAR'!

^
Dr. J.G. Mezgerstraat 1 35

Dit uitermate royale en luxe 4-kamer appar-

tement, groot circa 140171', is gelegen op de

4* woonlaag met een fraai uitzicht. Het biedt u

alle woonconform door de zeer ruime living

met het zonnige terras op het zuid oosten, de

3 slaapkamers, de masterbadkamer, de

gastenbadkamer en de ruime, dubbele garage

en berging in de onderbouw.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.ni

M JJEEEEÜ

ppartement met

erras;

aar20O7enVDorzle

n€ 2B5, 5J perm aandlnr.1. voorschot

15 JUNI VADERDAG EP©ÜBW©SP,
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Davidoff Echo

1 EHEBE
i

Van 60.50 voor 39.50 Van 54.10 voor 39.50 Van 53.12 voor 37.50 Van 29.50 voor 15.00

mimmaam
Van 48.50 voor 29.50

t/m vaderdag 1 tot 50% korting op alle herengeuren en cadeausets

Davidoff Coolwater

Van 29.50 voor 25.00

^/^Serenbim
Parfumerie - Drogisterij

Schoonheidssalon

Top aanbiedingen voor de allerliefste papa's

Eerste Hollandse Nieuwe

voor Zandvoorts Mannenkoor

Zandvoortse Courant nummer 23 5 JUNI 2008

Afgelopen dinsdag hebben de aanwezige leden van het

Zandvoorts Mannenkoor de eerste Hollandse Nieuwe aan-

geboden gekregen. Arie Guijt en Michel van der Plas, van

Haringkraam Arie Koper op het Raadhuisplein, verrasten

de heren tijdens de repetitie in het Gemeenschapshuis.

De koorleden waren zeer

verrast met de zilte trakta-

tie. "Een zoute haring smeert

de keel goed en ik kan u zeg-

gen dat de kwaliteit buiten-

gewoon goed is", aldus voor-

zitter Hans Rubeling.

De beide Katwijkse onder-

nemers hebben een tra-

ditie voortgezet om ieder

jaar, op de eerste dag dat de

Hollandse Nieuwe weer ver-

kocht magworden, dezeaan

te bieden. Vorig jaarwas het

aan de scheidende burge-

meester Rob van derHeijden

en zijn ambtenarenkorps

in het raadhuis, het jaar

daarvoor aan de bewoners

van woonzorgcentrum A.G.

Bodaan in Bentveld. Wij zijn

benieuwd wie volgend jaar

de gelukkigen mogen zijnl

Toonen weerlegt uitspraken Termes

Wethouder van Cultuur Gert Toonen is van mening dat de

uitspraken die Marco Termes in de Zandvoortse Courant

van 15 mei deed, niet op de hele waarheid berusten. Toen

het artikel klaar was voor de krant, was er echter niemand

bij de gemeente die kon of mocht reageren op het artikel,

waardoor het zonder commentaar is geplaatst.

"Allereerstwil ik reageren op

de uitspraak dat Termes pas

in april te horen kreeg dat de

drie partners (EMM, Stichting

Kunstcircus Zandvoort en

gemeente Zandvoort, red.)

niet meer met hem door

wilden gaan. Hij heeft in ja-

nuari/februari een schrijven

van Kunstcircus Zandvoort,

waar hij bij in dienst was,

gekregen waarin onze beslis-

sing om een nieuwe dichter

te zoeken, werd gemeld. Hij

wist er dus van. Dat hij de

reden die wij opgaven le-

gitiem noemt, hoeft echter

niet te betekenen dat hij er

ook achter stond. In een be-

spreking echter die gehou-

den is samen met Marco en

de 3 partners stond hij er

helemaal achter en zou, via

een jurylidmaatschap, het

stokje voor de eerste keer

overdragen. Dat vond hij een

goed idee. Hij zei toen dat hij

twee jaar lang de revenuen

geplukt heeft en was blij dat

hij het heeft mogen doen."

Toonen wilde er eigenlijk

geen ruchtbaarheid aan

de wisseling van de wacht

geven voordat er een 'plan

van aanpak' zou zijn waarin

onder andere een selectie-

procedure staat. Ook moet

er nog een collegebesluit

komen dat weer geld voor

een project Dichter bij Zee

beschikbaar stelt. Dat het

nu onbedoeld in het nieuws

is gekomen is volgens

Toonen jammer. Volgens

hem gaat binnenkort een

procedure van start die

weer moet leiden tot en

nieuwe Dichter(es) bij Zee.

"De drie participanten zijn

nog steeds voornemens om
door te gaan, er komt dus

een nieuwe Dichter bij Zee",

aldusToonen.

Sloop Venice Beach geëist

ïHiiaiM^., ,. -|

DegemeenteZandvoortheeft Venice Beach van het strand

voor de Haarlemse rechtbank wordt verwijderd. Naar aan-

geëist dat strandpaviljoen leiding van een huurschuld

van € 26.000 heeft de ge-

meente in maart de huur

opgezegd. De eigenaresse,

echtgenote van een geliqui-

deerde anonieme getuige

in de zaak Holleder, wil het

bedrijf verkopen en zo haar

schulden aan de gemeente

voldoen. De gemeente wei-

gert echter aan deze wens

te voldoen en eist totale

ontruiming. De rechter die

tevergeefs poogde te bem id-

delen in het conflict zal op

13 juni uitspraak doen over

de eis van de gemeente.

Setcross

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd van wie die brand-

weerwagen is, die vaak bij de watertoren staat? Het

antwoord: dit is één van de twee bedrijfswagens van

Setcross! Dat zal wellicht ook niet zo gauw een belletje

laten rinkelen, want dit Zandvoortse bedrijf timmert dan

ook niet zo zeer in ons dorp aan de weg maar vooral in de

restvan Nederland, tot Duitslanden België aan toe.

Ondernemers Peter Hermans te worden. Den ka Neen maar

en Menno Slot zijn in juni aan het afzetten van straten

2004. gestart met Setcross voor het parkeren van crew-

("Eerste hulp bij filmopna- auto's of het vrijmaken van

me") en leveren locatiema- wegen als er achtervolgin-

nagement in de ruimste zin gen gefilmd dienen te wor-

van het woord. Peter (52): "Bij den. Daarnaast zorgen wij er

toeval kwam ik in aanraking ook voor dat de crew ergens

metdefilmwereld,na 23jaar

in de grafische industrie ge-

werkt te hebben. Het leek

mij erg leuken vond ook, dat

het organiseren rondom en

de keuzes voorfilmsets beter

kon. Samen met Menno (36),

die o.a. een ICT achtergrond

heeft, worden wij door een

producent benaderd die ons

dan een script toestuurt.

Wij gaan dan op zoek naar

de nodige locaties, dat kan

een molen, zwembad of be-

paald landschap zijn. Ook

in de buurt ondergebracht

kan worden en er ruimte

voor kleding etc. is. Onze

bedrijfsauto's (2 Mercedes

608 ex-brandweerwagens)

zijn volledig uitgerust met

o.a. biersets voor 70 perso-

nen, extra cateringtafels

een groot assortiment elec-

trische ondersteuning, pru

lenbakken, brandblussers

pilonnnen, afzet lint en zelfs

een tuinslang."

Gein ddeld duurt een draai-

huizen en interieurs zijn be- dag voor de heren 14 uur,

langrijk. In dat laatste geval want behalve de voorbe-

bellen wij vaak huis aan huis reiding dient alles na af-

aan om een geschikte plekte

vinden."

loop weer opgeruimd en

schoongemaakt te worden.

Waaraan heeft Setcross zo

al medewerking verleend?

Haast te veel om op te noe-

Bij het scouten alleen blijft

het niet, want dan komt het

managementgedeelte aan men:

bod. Menno:"Er dienen bij- Postbus 51 spots, bed rijfs-

voorbeeld veel vergunn ingen films, diverse commer-
bij gemeentes aangevraagd cials, TV-series (Keyzer &

De Boer Advocaten), maar

vooral veel speelfilms, zo-

als Ocean Twelve, Kapitein

Rob, Morrison krijgt een

zusje, De Griezelbus, Ellis in

Glamourland, Amazones,

Zwartboek, Het Wapen van

Geldrop (komt dit jaar uit).

Een leuk zijstapje was de

onlangs gehouden 'stilet-

torace' die door het blad

Glamour was georganiseerd.

Op dit moment zijn Peter

en Menno betrokken - ook

qua productie - bij de derde

boekverfilming van Carry

Slee 'Radeloos' in de regio

Haarlem.

Hermans: "Wij pakken ech-

ter niet alles aan; wij moeten

wat de kwaliteit betreft niet

alleen achter het product

kunnen staan, maar het

dient tevens maatschappe-

lijk verantwoord zijn. Bij een

film als die van Geert Wilders

willen wij niet betrokken

worden. Daarom werken wij

een paar keer per jaar low

budget mee aan opnamen

voor goede doelen, zoals voor

Greenpeace of Sire."

Het enthousiasme en het

daaruit blijkende vakman-

schap geeft aan dat Peter

en Menno met dit bijzon-

dere bedrijf vol vertrouwen

de toekomst tegemoet kun-

nen zien!

www.setcross.nl, telefoon

06-23562627 (Peter) en

06-28242408 (Menno)
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Neem een eigen NVM-makelaar die bij

aankoop alleen uw belangen behartigt.

Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te

koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ü optimaal

begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.

iSchaik Omaco

Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Hogeweg 56

A

2042CJ Zandvoort

Tel. 023-571 29 44

Internet: www.vanschaikomaco.nl

t GREEVEN
m*k#U*rdJJ o-a-

Greeven Makelaardij

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

023-57 39 234

lnternetwww.greevenmakelaardij.nl

Reijrjer Makelaardij o.g,

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2040 AK Zandvoort

Tel. 023-571 55 31

Internet: www.hollandresidence.nl

CENSE i m !

LINGEN

Cense & van Lingen Makelaars o.g

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel. 023-5 715 715

Internet: www.cvl.nu

Het college van

burgemeester en

wethouders

van Zandvoort

feliciteert het

Circuit Park Zandvoort

met het

6o jarig jubileum

Gemeente Zandvoort
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Argento

GALLEGALL

pluspunt
*

I - unwrr ^

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Openingstijden van 07.30 -
1 8.30 uur

De Boomhut biedt profes*

Uku ust hart afwezig lijn.

Sp *"n

N;;„'.

n

,

d

dingen leren

Huiselijkesfeer • Plezier

Creatieve activiteiten

Flemi fstraat 55 2041 VW Zandvoort
T: 023 -57 173 73 57 40 330 F: 023-57 16 865

info@pluspuntz indvoort.nl www.pluspuntzandvaort.nl
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Medisch Netwerk doet net iets meer
dan alleen pleisters plakken

Sinds het pinksterweekend is de strandpost Rotonde aan

de Strandweg weer geopend. Er werd al direct druk gebruik

gemaakt van de door de gemeente ingehuurde seizoens-

service. Net zoals verleden jaar is Medisch Netwerk de orga-

nisatie die de EHBO post en de huisartsenpost voorziet van

professionele hulpverlening met een medische achtergrond.

door Nel Kerkman

De EHBO post heeft een goede samenwerking met de

Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB),strandpolitie,gemeente

en de regionale huisartsenpost (SSZK). Zodra de dienst om
10.00 uur begint is er contact met ZR B over welke kleur vlag

er opgehangen moet worden. De waarschuwingsvlaggen

zijn belangrij kom veilig te kunnen zwemmen. Daarna belt

de post deze informatie door aan de strand pachters. Bij de

post is men voor adequate handelingen in goede handen

bij de EHBO en huisartsenzorg. Buiten de ongevallen kan

men terecht voor informatie over andere hulpdiensten zoals:

strandpolitie, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Ook

heeft de EHBO post een opvangfunctie voor verdwaalde

kinderen en worden zoekende ouders gerust gesteld. Er is

met de ZRB een open computer lijn om de zoekgeraakte kin-

deren te registreren. De EHBO post is dagelijks (of het moet

erg slecht weer zijn) geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Een

handig herkenningspunt: als de vlag van Medisch Netwerk

aan de vlaggenmast op het strand wappert dan is er altijd

iemand in de post aanwezig.

Huisartsenpost

Naast de EHBO post is net zoals vorig

jaareen huisartsen doktersassistente

aanwezig. Tijdens het zomerseizoen

kunnen inwoners en toeristen van

10.00 tot zo.00 uur een beroep doen

op de aanwezige arts. Men moet al-

tijd eerst de spoedpost Noord/Zuid

in Haarlem bellen, die de patiënt dan

doorverwijst naarde post. Bij calami-

teiten in Zandvoort beschikt de arts

overeen gele fiets om snel ter plaatse

te zijn. De artsen spreekkamer ismet-

een links in het Rotondegebouw en is

voorzien van hypermoderne appara-

tuur. Via het computersysteem kan

de doktersassistente meteen zien of

de patiënt verzekerd is. Is dat het geval dan hoeft men de

doktersbehandeling niette betalen, anders is er de mogelijk-

heid om dit elektronisch te doen. Al leen voor de buitenlandse

toerist geldt deze extra service niet, die zal altijd contant of

per pinautomaat de doktersbehandeling moeten betalen.

Belangrijk

Voor acute huisartsenzorg in Zandvoort moet u tijdens

het weekend, 's avonds en 's nachts eerst telefonisch con-

tact opnemen met de centrale spoedpost Noord/Zuid te

Haarlem, telefoon: 023-5453200. De EHBO post is te berei-

ken op 023-5714445. De strandpost is centraal gelegen bij de

strandafgangvan het Badhuisplein tussen de strandtenten

9 en ioen is tot 16 september geopend. Tevens is de post in

het drukke weekend tijdens de Ai GP geopend.

Bibliotheek Duinrand is zeer actief

Bibliotheek Duinrand, met een vestiging ondermeer in

Zandvoort, is de komende maand zeer actief. Niet alleen

haken zij in met de landelijke Maand van het Spannende

Boek, ook scheppen zij de mogelijkheid om een tas met

favoriete boeken of van favoriete schrijvers mee op vakan-

tie te nemen.

Voor iedereen die graag leest

tijdens devakantie en dan ook

graag de eigen favorieten mee

wilt nemen, biedt bibliotheek

Du in rand de Vakantietas. Vaak

zijn de dagen voor de vakantie

hectisch en hebt u weinigtijd

of zin om ook nog op zoek te

gaan naarde boeken die u al-

tijd al had willen lezen maar

waar u nooit aan toe bent

gekomen. Die laatste dagen

zijn de leukste titels ook vaak

uitgeleend en u wilt juist in

de vakantie dat ene boek le-

zen of de lange rit in de auto

bekorten meteen luisterboek.

Dan is de vakantietas de uit-

komst! !n de bibliotheek of via

de website www.bib liot heek-

du inrand.nl kunt u een lijst in-

vullen met 10 titels die u zou

willen lezen. De bibliotheek

zorgt ervoor dat vlak voor

vertrek een tas met daarin 6

titels uit de lijst klaarstaat,

mits de lijst minimaal 4 we-

ken voorvertrek is ingeleverd

bij de bibliotheek. De kosten

van deze actie zijn € 7,50.

Maand van het

Spannende Boek

Bibliotheek Duinrand doet

ook mee aan de landelijke

campagne 'Juni, Maand van

het Spannende Boek 2008'.

leder lid van de openbare bi-

bliotheek dat in juni spannen-

de boeken leent krijgt een-

malig een NS-Voordeelbon

cadeau waarmee met 40%
korting gereisd kan worden

tijdens de Voordeeluren. Met

deze actie doet bibliotheek

Duinrand iets extra's voor de

vaste leden. De actie is mo-

gelijk gemaakt door de NS,

de hoofdsponsor van 'Juni,

Maand van het Spannende

Boek'. De bonnen zijn geldig

tot en met 30 september.

'Juni, Maand van het Span-

nende Boek' wordt dit jaar

voor de 20e keer georga-

niseerd door de Stichting

CPNB. Succesauteur Karin

Slaughter schreef speciaal

voor deze maand het ge-

schenkboek 'Onbegrepen'

dat in een ongekend hoge

oplage van 740.000 exem-

plaren wordt gedrukt. Het

wordt door de boekwinkel

cadeau gedaan bij aankoop

van ten minste €12,50 aan

Nederlandstalige boeken.
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Scholfilet i

Desa
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!rt du Chef

18,50 euro

Bekijk alle wedstrijden live op groDt scherm
Vaar reserveringen: GE 50933778

www.tadagattwelve.nl

(t^&s ^Aaéh^e^t-

DE COMBINATIE VAN KLASSIEK.
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.

15 JUNI VADERDAG!!

Een leuke baan op het strand?

Kom werken in de strandbibliotheek!

van 27 juni tot 23 augustus

elke dag open van 11.00 - 17.00 uur

Voor informatie en sollicitatie;

www.bibliotheekduinrand.nl

Lara Bleijerveld, tel: 06-1 2499543

lbleijerveld@bibliotheekduinrand.nl

Take Five
Boulevard Panhis Loet, par. 5 Zandroort

eótawKmt

i-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Jma

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz. nl

f^fr&iï^^h'Ifex-vL
5*"

Vlees- eiï visgerechten van de Iffliitsbanlgrili

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestilag ei i.

€16,75

Wij heten u
van harte welkom

\fysr infhrtttatit ofmttvtreit hL 023S71C45O
C-o/nW nm 17.00 lor 22r<M), wórmtlaggttfot™

Ihtyg. I!>t»vH>t
m
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Café Oomstee

Maandag 9 juni

NEDERLAND - ITALIË

ook bij

Oomstee te zien!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

ASmmpMAGYLT

Juni Voordeelmenu
* Dim-Sum: 2x Mini Loempia

2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal
€ 13,50

* ALLEEN AFHALEN *

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Q(DQO(D<D©
Unieke collectie 60 jaar circuit Zandvoort
Ter ere van het 60 jarige bestaan van het circuit is in het

Zandvoorts Museum de tentoonstellingexpositie '60 jaar

Circuit Zandvoort' geopend. Speciaal voor deze tentoon-

stelling, die in samenwerking met Circuit Park Zandvoort is

gerealiseerd, heeft het museum enkele stijlkamers tijdelijk

veranderd in een expositieruimte om plaats te maken voor

de vele objecten over de geschiedenis van het circuit.

door Nel Kerkman

Deopeningvan de tentoonstelling viel samen met de spec-

taculaire parade met diverse raceauto's die vanaf Circuit

Park Zandvoort door de straten van het centrum richting

Gasthuisplein reden. De klassieke Formule i en GT auto's en

een tentoonstelling over het ontstaan van het circuit was

een perfecte combinatie.

Collectie

Rond 20.00 uur werd de tentoonstelling officieel geopend

met het doorknippen van een lint door Hans Ernst, CEO
van Circuit Park Zandvoort, oud -formule 1 coureurMichael

Bleekemolen en hoofdredacteur van De Klink Peter Blu ijs.

Na deze handeling kon iedereen zich vergapen aan de

juweeltjes van oude affiches, 'had ik ze maar bewaard',

de vele nooit vertoonde oude foto's, programmaboekjes,

spelen endeboekendie laten zien waarom het circuit zo'n

speciaal plekje heeft in Zandvoort.

Klink

Voordat de opening plaatsvond, overhandigde Peter Blu
i

j

s

aan Hans Ernst officieel het eerste exempla ar van 'De Klink'.

De bijzondere kwartaaluitgave van Genootschap Oud

Zandvoort '60 Jaar passie voor snelheid' is een reis door de

geschiedenis van het circuit. De dubbeldikke Klink, die ge-

heel in kleur is uitgevoerd en gesponsord is doorCircuit Park

Zandvoort, wordt een dezer dagen huis-aan-huis bezorgd.

Wees zuinig op dit unieke nummer, want ook deze Klink

wordt beslist een collectors item.

Tentoonstelling

De diverse objecten zijn onder andere afkomstig uit particu-

liere collecties, de collectie van het Zandvoorts Museum en

uit het archief van Circuit Park Zandvoort. Er wordt video-

materiaal vertoond en in een andere ruimte staan in een

vitrine de racehelm en andere attributen van deZandvoortse

coureur Wim Loos tentoongesteld. Net zoals De Klink, is de

tentoonstelling een reis door de historie. Alles is bij elkaar

gebracht om 60 ja ar circuit te doen laten herleven. Er is heel

veel te zien dus neem detijdom deze nog nooit vertoonde

objecten in alle rustte bewonderen. De expositie is van ï juni

tot 7 september elke woensdag t/m zondag te bezichtigen

van 13.00 tot 17.00 uur. Het Zandvoorts Museum is gelegen

in de Swaluëstraat, nummer 1.
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Trip naar Beijing

De beheerder van het Zandvoorts Museum, Sabine Huls, gaat

samen met vriendin Tamara Mangelaars deelnemen aaneen

monsterrit voor het goede doel. Een karavaan van 20 oranje

voertuigen zal van Amsterdam naar Beijing rijden om de Ne-

derlandse sporters daar een hart onder de riem te steken.

Subsidie voor 'Zandvoort bij Zee' van Thys Ockersen
Filmmaker Thys Ockersen krijgt van de commissie Plan-

ning & Control een groot deel van het budget voor zijn film

Zandvoort bij Zee. Ockersen wil deze film graag maken als

een tijdsdocument voor de toekomst en krijgt voor de pro-

ductiekosten € 25.000. De gemeente kan niet verder gaan

omdat ze loonkosten niet mag subsidiëren.

Ockersen:"Met dat geld ben waren het al snel eens over

ik er nog lang niet maar het het bedrag, dat in eerste

is een grote stap in de goede instantie 'slechts' € 10.000

richting. Ik kan nu de boer op was. Wel willen ze dat con-

om meer geld te fourneren tractueel enkele dingen ge-

en heb de zege van de ge- regeld worden en waarvan

meente Zandvoort die heel Ockersen zei dat "dat geen

belangrijk is." Alle fracties probleem" zou zijn.

Als Team DonkerBlond zul-

len Huls en Mangelaars dit

avontuur van ruim 17.000

km door veertien landen

aangaan om onze atleten

te steunen en om zoveel

mogelijk geld in te zamelen

Play', een humanitaire orga-

nisatie die ernaar streeft alle

kinderen ter wereld te laten

sporten en spelen. Als u het

team wilt sponsoren kunt u

contact opnemen met don-

kerblond@am sterdambei-

voor het goede doel 'Rightto jing.com

Classic Concerts gaat

internationaal samenwerken

Onlangs is het bestuur van de Stichting Classic Concerts

benaderd door een Engelse organisatie die concertreizen

organiseert voor jonge musici. De Engelsen willen graag

samenwerken met Classic Concerts. De actieve Zandvoortse

stichting heeft, voor zover het in haar mogelijkheid ligt,

haar medewerking toegezegd bij de invulling van de (klas-

sieke) concerten.

Het gaat om jongeren in de

leeftijd van 10 tot 20 jaar. Zij

verzorgen uitvoeringen van

verschillende niveaus en mu-

zieksoorten. Zo zijn er schooi-

en jongerenkoren, orkesten

en bands die naar Zandvoort

willen komen.

Er zijn onderhandelingen

gaande met een strandpavil-

joen en de mogelijkheid wordt

onderzocht om op te treden in

Nieuw Unicum of het Huis in

de Duinen. Daarnaast wordt

gekeken naar een mogelijk-

heid om op te treden in de

nieuwe muziektent op het

Raadhuisplein. De organisa-

tie wil ook graag in contact

komen met Zandvoortse on-

dernemers die een concert

zouden willen organiseren in

hun gelegenheid.

Er zullen in dit kader in ie-

der geval 3 extra klassieke

concerten worden gehou-

den in de Protestantse kerk

aan het Kerkplein, de eerste

op zaterdag 14 juni door

het Durham University

Hill Orchestra dat bestaat

uit 40 musici. Zij geven een

uitvoering van Dvorak's

New World Symphony
en Wagners Ride of the

Valkyries. De andere twee

concerten worden op

maandag 14 ju li en vrijdag

29 augustus gegeven.

Deze extra concerten

vinden telkens 's avonds

plaats vanaf 20.00 uur. De

kerk gaat dan om 19.30 uur

open. Ook voor deze extra

concerten is de toegang

natuurlijk weer gratis.

Q. M



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand junJ?

500 CR SHOARMAVLEES +
5 PITABROODJES + SAUS

SAMEN € 5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas (€7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (es.ooj - Pasnr .

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) ..

Betaling CONTANT

is geldig t/m 31 december 2008

3 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
Hogeweg39-7

wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Zandvooi tst Met de aangehechte tegoedbon voor een

ti 61.j7o9.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

Gratis proefles

ft

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v

Addie Ottho & Zn

4I.UU.EU,

lefoor 023-5717287 |
obiel 06-5577 8563

obiel 06-1 BB7 6726

<A

Visitez
Ie fournil
de Paul*

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse Twirl
(olijven)

Vers uit onze boulangerie achter

de winkel

Normaal 165, nu slechts

kAO*

ip«k5lflriE*wi ZandvoortPai

tidDRraVicirta op onir ul*fing

)d geldig toten met woensïag I

'

,..11 2:

.'il dier iriün.TevejjIgrg :." :'ü :l

.

'j
;: 1

1

.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 !2 B6S

nn'ei j:ieijeneno3en " _] s t ijtl i." n :ic -.(.. v

MARK SJERrS
internet

06 Iffi 653 37

op veiloon. vmdeZaiirlvooiLpas;

Medina Woninginrichters
Elk 2 vouwgordijn

(Vouwjgordijnen 1

TVilnges 1

TLuxa.fl ex

Zouwering 1

GRAND CAFÉ 25
Maandag 9 juni: Nederland - Italië 20.45 aar

Tassen 20.00- en 21.00 uur onze nieuwe

Ice cola
1

Hoïnékfin € 1,- per glasl

Voetbal kijken In gezellige voetbalsfeer. Tot danl

Kerkstraat 25 Zandvoorf - 023-5713510

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende-

Pasfoto's
vin dtnttt* pirswi

Halve prijs!

Gezelligheid én goede service bij

Dierenspeciaalzaak Dobey
Dierenspeciaalzaak Dobey staat bekend om de goede ser-

vice en klantvriendelijkheid. Maar het wordt in het dorp

ook wel gekscherend 'Het koffiehuis' genoemd. "Natuur-

lijk is het belangrijk dat de winkel goed loopt, maar plezier

en gezelligheid op het werk is ook belangrijk!", aldus eige-

naresse Eugenie van Soest.

Op vertoon van de ZandvoortPas

krijgen Zand voort pashouders

5% korting op het gehele assor-

timent, behalve op aanbiedingen.

Dierenspeciaalzaak Dobey heeft

een ruim assortiment aan arti-

kelen. Daarnaast is er ook nog de

zorg voorde aanwezige dieren in

dewinkel, zoals devissen, vogels,

cavia's, hamsters en konijnen.

"Ik ben met dieren opgegroeid.

In mijn jeugd stonden we in de

buurt bekend als het 'drop adres'.

Mensen kwamen bij ons langs

als ze een gewond dier hadden

gevonden of als ze om een be-

paalde reden niet meer voor hun

huisdier konden zorgen. Als ik

een zielig beestje op straat vond,

dan nam ik het ook mee naar

huis. Het hele huis was altijd vol

met dieren. Mijn ouders vonden

het allemaal prima. Ik heb het al-

tijd leuk gevonden om dieren te

verzorgen, nu nog steeds. Zo heb

ik van mijn passie mijn werk ge-

maakt", vertelt Eugenie, die vier

jaar geleden eigenaresse werd

van dewinkel.

Daarvoor werkte ze ook al in de

winkel, maar door gezins uit brei-

ding is ze tien jaar uit de branche

geweest. "De klanten waren me
ondanks al die tijd niet vergeten.

Die waardering die je dan voelt,

dat is echt geweldig," aldus

Eugenie. Als ander voorbeeld

noemt Eugenie een Duits echt-

paar dat al jarenlang twee of drie

keer perjaar met hun hond komt.

"Als ze inZandvoortzijn komen ze

elke dag met hun hond in dewin-

kel. We maken een gezellig praatje

en de hond krijgt lekkere hapjes.

Er is ook een Frans stel dat elk

halfjaar bij ons een grote lading

kattenbakkorrels en hondenvoer

komt halen. Er zijn nog veel meer

van dit soort voorbeelden op te

noemen. Dat maakt het werk ook

zo dankbaar om te doen."

Dierenspeciaalzaak Dobey is te

vinden aan de Gorte Krocht 28.

Telefoon: 023-5719345

en aan Zee - Haltestraat

runa Balkenende - Grote Krocht

..hocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerst

Nympheia - www.nymphela.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Health Centre -57 7325

Mode en trends:

elli E Ribelli Kinderkleding - Haltestrac

ibiforShoes - Kerkstraat

haozzz - Schoolstraat

onfet'ti mode - Haltestraat

mage Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraa

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteeee IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:



Heden Verleden.

In het jubileumjaar van Circuit Park Zandvoort wil de

Zandvoortse Courant rondom de 6oe verjaardag van

'ons'circuit, de drie nog in leven zijnde (oud-) directeuren

van de nationale rensporttempel voor het voetlicht

halen. De eerste directeur was de inmiddels overleden

Hans Hugenholz. Hugenholz was destijds tevens direc-

teur van Touring Zandvoort, de voorloper van de VVV.

We beginnen onze serie met Hugenholz's opvolger,

Johan Beerepoot.

Veelal hobbels en bobbels

Dat is het eerste dat bij oud-circuitdirecteur Johan

Beerepoot opkomt als je hem vraagt naar zijn eerste

gedachten aan die tijd. Beerepoot heeft tussen 1972 en

1982, de meest roerende jaren van het circuit, leiding

gegeven; de leiding die hem min of meer in de schoot

werd geworpen.

Beerepoot was secretaris van de Nederlandse Auto-

rensport Vereniging, de NAV Toen het circuit dreigde

te verdwijnen, werd de CENAV (Circuit Exploitatie NAV)

opgericht en werd hem, mede door zijn talenkennis, ge-

vraagd de nieuwe directeur te worden. De CENAV kreeg,

na een aantal roerige gemeenteraadsvergaderingen, uit-

eindelijk het recht om het circuit voor 30 jaar te pachten

en Beerepoot werd directeur van het circuit.

"We begonnen eigenlijk met een failliete boedel. Slecht

onderhouden en met schulden. Als eerste maakten we

een plan van aanpak en zochten (en vonden) een

paar grote sponsors die voor ons het circuit gingen

renoveren. Je moet dan denken aan het renoveren

van de pitboxen,detijdwaarnemerstoren,een nieu-

we asfalt laag en de tribune. Ook moesten rond de

hele baan de duinen terug worden gebracht tot ach-

ter het hek. Het zand lag namelijk bij na op de baan.

Alles bij elkaar koste dat ongeveer fl. 2.500.000 en

als we fl.i.ooo.ooo 'eigen' geld op konden hoesten,

kregen we van de Investeringsbank de rest. Dat was

geregeld via het ministerie van Economische Zaken

want het ministerie dat over het milieu ging was tegen het

circuit. Ook de gemeente Zandvoort was voor het circuit om-

dat het voor de Zandvoortse economie van eminent belang

was. De politieke wil echterwas er echter niet, aangezet door

en paar mensen die het Anti Circuitcomité vormden. Dat

we later wel de wind wat meer in de zeilen kregen was het

resultaat van hard werken. Daarbij hebben we altijd goede

medewerking van de gemeente Zandvoort en haar ambte-

naren gehad", herinnert Beerepoot zich.

Het ging uiteindelijk toch steeds minder, want de bedrijfs-

voeringwas niet zoals tegenwoordig. Slechts mondjesmaat

kon, buiten de reguliere races om, het circuit worden ver-

huurd. Toen ook nog Bernie Ecclestone zich met de wereld

van de Formule 1 ging bemoeien, kwam er redelijk snel een

einde aan de CENAV.

"De revenuen van de Grand Prix waren voor de CENAV de

grootste bron van inkomsten. Toen we daar uiteindelijk

het grootste gedeelte van aan Ecclestone moesten afdra-

gen, viel het doek snel. In die tijd was er een Canadees in

Zandvoort neergestreken, Hordo. Hij had grootse plannen

met Zandvoort en er werd hem niets in de weg gelegd. Hij

zou wel 'even' de Olympische Spelen naar Zandvoort halen

en hij zou Zandvoort via een monorail met Amsterdam

gaanverbinden.Hij kocht, na kredietwaardigtezijn bevon-

den, het roemruchte Hotel Bouwes en toen het circuit in

financiële nood kwam nam hij alleaandelen plus de lasten

en lusten over. Later, toen hij met de noorderzon vertrok-

ken was, bleek het een charlatan te zijn en de CENAV ging

failliet. Ondertussen was ik in de horeca gegaan en werd

Jim Vermeulen de nieuwe directeur", aldus Beerepoot.

De meest prettige herinneringen heeft hij aan de tijd

dat hij het sluimerende Racing Team Holland weer op-

pepteen dat de CENAV het fenomeen 'merken race' intro-

duceerde. "Ra ei ng Team Holland ging weer leven en gaf

jon ge, talentvol Ie coureurs een kans. Huub Rothengatter,

Arie Luyendijk en Jan Lammers zijn natuurlijk coureurs

die tot de verbeelding spreken. Jan werd zelfs Europees

Kampioen Formule 2 en bracht het, net als Rothegatter,

tot de Formu lei. Luyendijk heeft uiteindelijk twee keer de

Indy 500 gewonnen. De merken ra ces vorm en nog steeds

een groot onderdeel van ieder raceprogramma en daar

ben ik nog trots op", sluit hij af.

Printing People: van ontwerp tot eindproduct!
Printing People heeft zijn activiteiten uitgebreid met het

ontwerpen van uw uitingen. Zoals ondertussen bekend

is, heeft Printing People in Zwanenburg een eigen offset

drukkerij en een groot formaat printbedrijf. Naast de vele

Zandvoortse ondernemers hebben ook mensen uit de

regio intussen de weg naar de Kleine Krocht gevonden.

Het bedrijf krijgt steeds meer

de vraag of buiten de pro-

ductie ook het ontwerp ge-

maakt kan worden. Printing

People vond de oplossing

in een samenwerkingsver-

band met Iris Roest van IR

Design (o. a. werkzaam voor

Zandvoortse Courant en

Pluspunt). Hierdoor beschikt

het bedrijf nu over een pro-

fessionele ontwerpstudio,

die naadloos aansluit op

alle grafische producten. Iris

Roest heeft veel ervaring in

het ontwerpen van posters,

brochures, huisstijlen, logo's

enz. Zij laat graag zien hoe

u zich kunt onderscheiden

van uw concurrenten en col-

lega's.

Door deze uitbreiding is

de productie van digitaal

drukwerk verplaatst naar

Zwanenburg. OokJohn Fijma

zet zijn werkzaamheden

voort in Zwanenburg. Hij en

a ndere Za ndvoortse collega's

zorgen ervoor dat uw op-

drachten vaak nog dezelfde

daggeleverd kunnen worden.

"Wij zijn zeer gelukkig met

de nieuwe situatie en ervan

overtuigd dat we hiermee

een flinke stap vooruit heb-

ben gemaakt in het streven restylen, dan kunt u altijd

om de beste prijs/kwaliteit- contact opnemen met Iris

verhoud ing te realiseren voor Roest, John Fijma of Marcel

onze relaties", aldus de eige- Hittinger. Printing People is

naren Edwin Miezenbeek en leverancier van drukwerk,

Marcel Hittinger. stickers, vlaggen, posters,

spandoeken en nu dus ook

Mocht er bij u behoefte ont- ontwerp. Kortom, van ont-

staan om uw huisstijl te werp tot eindproduct!

Boudewijn's Visservice
SW8 1951

•^1

Ze zijn er weer!!

HOLLANDSE NIEUWE
zaterdag 7juni

Ouderwets haring happen aan
een oud Hollandse haringkar

(vers van het mes garantie)

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino

en op het strand (zuid) van Zandvoort

Tel: 06-21859577

www.visschotels.com
www.boudewijnsvisservice.nl

«BnttflW*èttttWIA
Dorpsgenoten
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door Erna Meijer

publiek is zeer gemêleerd, Fa mi lyland, zoals de naam al zegt,

biedt plezier voor hele families en het filmtheater is beslist

een toegevoegde waarde voor Zandvoort. Daarnaast is het

ook toegankelijk voor mindervaliden."

Naast het zakelijk ondernemen, o.a. 25 jaar als bestuurs-

lid en voorzitter van de brancheorganisatie (waarvoor hij

afgelopen woensdag is voorgedragen als erelid), heeft Leo

zich echter ook lokaal enorm ingezet. Zo heeft hij in 1967

samen met o.a. Eg Poster, Gies Sterrenburg en Jan Wijnbeek

de Zandvoortse afdeling van D'6 6 opgericht, die echtereen

jaar daarop wegens het niet halen van de kiesdrempel al-

kamp in Zandvoort. "Mijn vader huurde destijds de feest zaal weer opgeheven werd. Politiek bleef hij actief door de over-

van Zomer lust van de familie Waterdrinker, waar hij gok- stap naarde PvdA te ma ken, waar hij al Ier lei lokale best uurs-

automaten liet plaatsen waarop men kon spelen met zinken functies heeft vervuld, steevast in de kiescommissies zat en

Leo Heino
Technisch gezien is Leo Heino sinds een paar jaar geen

dorpsgenoot meer, maar gezien zijn vele activiteiten in

en betrokkenheid met ons dorp is het volledig terecht dat

we, voor zover nog nodig, nader kennis maken met deze

ondernemer pur sang.

Heino is 66 jaar geleden weliswaar geboren in Amsterdam,

maar kwam vlak na de oorlog op jonge leeftijd met zijn

ouders, broer en zusje zeer regelmatig naar het KVA tenten-

dubbeltjes. In de ja ren vijftig werd de eerste auto-

matenhal door hem in Amsterdam geopend

op de Nieuwendijk."

In de loop der jaren hebben deze ap-

paraten op vele plaatsen in Zandvoort

gestaan, zoals in de Witte 5waen,

café Oomstee en in Tilt (de oude red-

dingsbotenloods op de kop van de

Zeestraat). Later kwam Casino Royale

in de Haltestraat daarbij, totdat 15 jaar

geleden definitief op het Gasthuis plein

het Circustheater werd gevestigd.

niddels was het gezin Heino naar Zandvoort Leo Heino

thans nog secretaris is.

Ook Take Five aan Zee heeft een speciaal

plekje in zijn hart. In eerste instantie was

hij samen met Gert Toonen medeven

noot, maar toen Toonen wethoude

werd, is Leoalleen eigenaargeworden

"De pilot is geslaagd, alle overheder

hebben inmiddels ingestemd, maa

het ging wel verschrikkelijk stroperig

Het is triest dat door nieuwe bestem-

ningsplannen nu al geruime tijd vie

andere kandidaten op de wacht lijst staan

Door deze betrokkenheid is Heino ook vooi

zittervan één van de uit drie afdelingen besta

verhuisd. Helaas kreeg vader Heino gezond heidsklach- de 5trand pachtersvereniging,

ten, waardoor Leo op de toch jonge leeftijd van 22 jaar de

zaken heeft overgenomen. "Wij exploiteren uitsluitend Alsof dit niet genoeg is, is hij penningmeester van de

amusementscentra en hebben geen bemoeienis met de Stichting Zandvoort Promotie. Deze stichting, waarin ook

gokkasten, die in de horecagelegenheden staan." Enige tijd Holland Casino, Circustheater, Center Parcs, NH Hot e les,

geleden heeft Heino de zaken overgedragen aan Bas, zoon houdt zich vooral bezig met activiteiten op marketing ge-

uit het huwelijk met zijn 'eerste jeugdliefde', waarmee hij bied. De kunst en cultuur in Zandvoort wordt niet vergeten,

ook twee dochters kreeg. Hij is intussen de trotse opa van vijf want als voorzitter van de stichting Kunstcircus Zandvoort

kleinkinderen. Met Lenna,zijn tweede vrouw, heeft hij nog is Heino betrokken bij vele uitingen op dit terrein. Wie kent

een dochtervan zeven jaar. "Zij wordt tweetalig opgevoed,

want naast het Nederlands spreekt zij ook 'Wolf', een taal

uit Gambia waar Lenna vandaan komt."

Het door architect Sjoerd Soeters ontworpen Circustheater

(verguisd en geprezen!) is de grote trots van Heino. "Het

niet de Simon van Collem filmclub, de bronzen Loeresopde

Boulevard, de 'Stoel in Zee' en de 'Dichter aan Zee'?

Hoewel ondertussen 'pensionado', blijft de dorpsgenoot van

deze week nog actief op vele terreinen in het Zandvoortse

en daar mogen wij heel blij mee zijn!

Ondernemersvereniging zoekt muzikaal talent

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) zoekt

muzikale gezelschappen om op te treden in de nieuwe

muziektent op het Raadhuisplein. Op de zondagen in

juni, september en oktober verzorgt de vereniging iedere

middag gezellige 'zondagmiddagconcerten' in de nieuwe

muziektent.

De voorkeur gaat uit naar

Zandvoorters die betrokken

zijn bij een jazzcombo, sa Ion

-

orkest, koor of ander muzi-

kaal gezelschap. Popmuziek

in het zogenaamde 'un-

plugged' genre is ook wel-

kom! Op die manierwil de

OVZ het Zandvoorts talent

in de schijnwerpers zetten.

Er worden nog sponsors ge-

zocht om de zondagen in

juli en augustus te kunnen

Initiatiefnemer van het pro-

ject is de OVZ die hiermee

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Netjes weekendweer
Dikwijls geeft begin juni een regen- en onweersachtige pe-

riode in Nederland en ook dezer dagen is dit weer eens het

geval. De reden van zo'n tamelijk onstabiele fase, die dan

juist optreedt, is gelegen in het feit dat de atmosfeer vaak

reageert op een warme voorzomerse periode eind mei.

Het Europese continent is

dan al enge tijd goed op-

gewarmd geweest en door

de bank genomen is de

luchtdrukdaardan relatief

laag. De ontwikkeling van

onweershaarden wordt op

die manier mede mogelijk

gemaakt.

Voorbije maandagavond

was het flink raak in delen

van Noord-Holland. Het

klank- en vooral lichtspel

was ook in Zandvoort en

Bentveld niet van de lucht,

maar veel onweersregen

viel er niet (bijna 8 milli-

meter).

De donderdag geeft nog

geen echt bestendig weer-

beeld met periodiek wat

regen of een bui. We blij-

ven maar bivakkeren in de

overgangszone tussen de

zeer warme lucht boven

het Europese continent en

de koelere luchtsoort in het

westen.

Net als afgelopen week

zijn de voorspellingen, zo-

als deze in de volksmond

heten, weer tamelijk las-

tig voor de weerkundigen.

Wanneer gaat het exact

regenen en hoeveel valt er,

etcetera. Het gaat natuur-

lijk om verwachtingen op

de keper beschouwd en

het gebeurt wel eens een

keer dat het weer zich niet

helemaal aan de verwach-

ting houdt, aldus wijlen Jan

Pelleboer in één van z'n be-

faamde uitspraken medio

jaren tachtig.

De temperaturen zijn wat

povertjes nog donderdag

met een graad of 17-18 bij

een aanland ige wind. Dat is

zelfs voor de juninorm een

fractie onder normaal. Toch

is er herstel aanstaande op

vrijdag en in het weekeinde.

Dat weekeinde pakt waar-

schijnlijk redelijk tot vrij

goed uit. Hogedruk straalt

dan wat meer uit naar onze

regionen en dat zal meer

zon geven, een duidelijk af-

nemende regenkans en ook

het kwik gaat weer wat in

de lift en komt dan op 20+

uit, met uitersten tot 21-22

graden.

Het strandweer zal niet ide-

aal zijn vanwege een vaak

aanland ige wind, maar toch

is het goed toeven vlak aan

zee. In de aanloop naar en

in het begin van het EK lij-

ken de perspectieven vrij

goed te blijven qua weer.

Waarschijnlijk krijgen we
een overwegend netjes

weerbeeld gepresenteerd.

een verbinding wil maken

tussen cultuur en onderne-

men in Zandvoort. De kosten

worden betaald vanuit het

OVZ Cultuurfonds waaraan

zowel ondernemers als ge-

meenteeen bijdrage leveren.

Voor meer informatie stuurt

u een e-mail naar info@on-

dernemendzandvoort.nl of

belt u met 06-55144589.

Do. Vr. Zo.

# -#
Temperatuur

Max 18 20

Min 13 14

Zon 30% 55%

Neerslag 55% 30%

Wind noord 3-4 nno. 3-4 noord 3-4 nnw. 3-4

14 13

60% 60%

10% 20%

Q-



Filmprogramma
05 juni t/m 1 1 juni

Zo./ZO./wo. 12,30
Vr. & ma. 13.30

Jagers
1(31) Nederlandse versie

Narnia 2

Kling Fu pand:
Scx and the cïtvl

WaLL-E

Do. & di. 13.30
Zo./ZO./wo. 14.15

The
Water Horsc

|

L.eg*"4l &f the deep

I© Orginele versie

(''
™ff:

Dagelijks
116.15- 19.00- 21.301

IInDIjRNH JONE5 \and the
KIAJEÜDM 1 Of= TI-fEi

MOVIEDINNER
iBioscoopkaart en
|3-gangen diner
Ie 22,50

QAFEMEUF

Circus Zondvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zandvoort
Tel: 023-57 lfiéSé

WWW.CIRCUSZANDVOORr.NIL

RADIO + TV

JK

Donderdag 12 juni

Eindexamenfeest 2008

DJ UU
van 23.00 - tot oi.oo uur

Speciaal voor deze avond
Bier, fris & wijn € i,-

Alle Red Buil mixes speciale prijs!!!

Geopend van 22.00 - tot 0.500 uur

Haltestraat 20-Zandvoort

Tel.: 023-5720461

RTV N-H
RAHin + TV NÜOrcn-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

5luij5

Van kleiw

HattestraatÖ Larvkwort tel.: 02>-57 '20 éO! ¥¥¥¥!
Een eeuwenoud Tnysterie duikt boven water!

The water horse: the legend of the deep

The Water Horse is een ontroerend verhaal vol spanning,

avontuur en special effects. De film haakt in op het mys-

terie van het monster van Loch Ness en is gemaakt door

de producenten van Lord Of The Rings en The Chronicles

Of Narnia. De waanzinnige special effects, sterrencast en

ontroerende muziek van James Newton Howard maken de

film een lust voor oog en oor.

Het Schotse jongetje Angus heim te verzorgen. Maar

vindt tijdens de Tweede Crusoe groeit zo snel dat

Wereldoorlog een mysteri- Angus genoodzaakt is om
eus ei aan de rand van het hem terug te brengen naar

meer van Loch Ness. Thuis het meervan Loch Ness,waar

bewaart hij het ei zorgvul- Crusoe al snel wordt gesig-

dig, tot er's nachts een klein naleerd door buitenstaan-

waterpaardje (Water Horse) ders. Wanhopig probeert

uitkomt. Angus noemt zijn Angus iedereen duidelijk te

nieuwe huisvriendje Crusoe maken dat Crusoe goedaar-

en probeert hem in het ge- dig is, maar hij zet daarbij

zowel hun levens als

hun vriendschap op

het spel...

Het monster van

Loch Ness is één van

's werelds grootste

mysteries. Tijdens

de film vormt de

bekende foto van

één van 's werelds

eerste sightings

aanleiding voor

één van de sterk-

ste grappen uit

de film! Behalve

de prachtige beelden

heeft defilm een kleine, hele als ET.: een fantasiekarakter

grote ster: Crusoe. Het water- met hartverwarmende men -

paardje is even vertederend selijke trekjes!

tntHePictuve... I

...de jeugd var.

Wim HrtdeTing

'Soort Bij Soort', zo heet het stuk

dat de jeugd van toneelvereni-

ging Wim Hildering over twee

weken zal vertonen. De jongeren zijn zo

goed als klaar voor de voorstelling en hebben er vooral

veel zin in. "Het wordt een knalstuk!" belooft Bart Koper,

één van de spelers, mij.

Hoofdrolspeelster Martine benaderd. Door de eigena-

Adegeest vertelt over het ressevan de stoffenboetiek,

stuk: "de moraal van 'Soort Jo, wordt hij echter vanaf

Bij Soort'is discriminatie. Het het begin met open armen

stukgaat overeen Egyptische ontvangen. Gedurende het

jongen, Achmed, die op de stuk komen we in aanraking

Albert Cuyp werk vindt in met het levensverhaal van

een stoffen boetiekje. Hij Jo; dat blijkt veel omvatten-

wordt door velen raar aan- der dan gedacht." Bart vult

gekeken en discriminerend zijn medespeelster Martine
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aan met:"Ookzit er nog een

romantischewending in het

verhaal en natuurlijk kan er

worden gelachen!"

Spelers

De 20-jarige Martine ver-

tolkt de rol van Jo. "Ik speel

inmiddels alweer zes jaar bij

de jeugd afdeling van toneel-

vereniging Wim Hildering. Ik

hebheterergnaarmijn zin,

de groep is hartstikke gezel-

lig. De meeste van ons zit-

ten er al lang bij. Af en toe

gaan er mensen weg en ko-

men er nieuwe mensen bij.

Natuurlijk is dat in het begin

wel even wennen, maar het

vormt altijd weer snel een

groep!" De 17-jarige Bart, die

de rol van Achmed speelt, zit

inmiddels drie jaar bij Wim
Hildering. "Ik ga altijd met

veel plezier naar de weke-

lijkse repetities!", vertelt hij.

Regie

De regie van het stuk is dit

jaar voor het eerst in handen

van de 26-jarige Zakaria. De

jongeren zijn erg blij met zijn

in breng. "Hij doet het heel erg

leuk, echt een frisse in breng!"

vertelt Martine. Bart is het vol-

ledig met haareens:"Zakaria

is ook echt onderdeel van de

groep. Als we na afloop van

de repetitie bijvoorbeeld op

stap gaan, is hij er ook altijd

bij." Zakaria zelf is ook ergte-

vreden:"lkvind het hartstikke

leuk om met de groep te wer-

ken, deze jonge spelers zijn

erg geïnteresseerd en vooral

heel gedreven. Ik ben dan ook

echt trots op ze!"

Voorstelling

De uitvoering van 'Soort Bij

Soort' vindt plaats op vrijdag

20 en zaterdag 21 juni in De

Krocht. De voorstelling be-

gint om 20.15 ULU'- Kaartjes a

vijf euro zijn vanaf 11 juni te

koop bij Bruna Balkenende,

Grote Krocht 18. Ook aan de

deur van De Krocht zal nog

kaartverkoop plaatsvinden.

Heb je ff...

... voor Suus Rekoert , n laar

Waar kennen we jou van?

"Jullie kenner mij hoogst-

waarschijnlijk van Skyline, the

Australian Beachbar. Daar werk

geweldig om elke dag weer samen
- v, st miirt gszsllkgs ccWsg&'e op Y-et

staand te zji. De gasten zijn leuk

en de sfeer is heerlijk relaxed. Vaak

geven we ook op vrijdagavond een

geze lig fee e
-
;, eigenlijk kan je liet

geen 'werk' noemen..."

Wat doe je hiernaast?

"Naast het strand ben ik stewar-

dess bij Martinair, ook al zo'n heer-

lijke baan. Je ontmoet veel mensen, maakt veel mee, leuke en minder leuke

dingen en je reist veel natuurlijk Rf-izs- is <.i te- &\ ~'
11 -"ot-v-v ge^sss:-, o\era\

waar ik kom, onderneem ik leuke dingen samen met de crew, zoals slapen in

hangmatjes in de jungle van Suriname of Whalewatching in Canada. Als ik

thuis ben doe ik gtvz^llige dnver rr et vrienden en vriendinnen, lunchen in het

'jorc of 'el ker b 're.-, kampvuur b
1
'Nooo&\ocY. .in -;k; de zee er moei bj ligt,

iige-- v:e met re -'e e f Lr; vv;n Skv r.e met onze 'vosrre - -er., A<iter."

Waar staat Suus over 10 jaar?

"Over tien jaar hoop ik bij K.LM te vliegen, waar ik nu aan het solliciteren ben,

en zal je mij nog steeds in mijn vrije uurtjes op het terras van Skyline zien,

misschien met vrienden, maar waarschijnlijk werkend!"

Panelleden gezocht!
Binnenkort start,

ling wordt voorgel

gaat meestal ovei

of rondde 16 en 2!

:;".':
II i-g, «::::-' \c :"a- co vc

Ei" worden 5 pa-?kï van

mogen buigen.

:: op reze t.'=30 na intt een n\e..-.e ubr ek. ..aar n c\<e ivesk' ee r ute -

aan ee- parifl van e.--re "a-dvc-o-ers mer een me- ng. Oe s :.'(: II tig

turk 1 zal '- A.e er- e:' e-naere - {< Ir-.-d-. oori) ;"-pi-kn. P«- jij ^..gaor:

rren i <t het \c kuil mi ?:=-9 in re 5 .^.ek^.•- '\i

" -er- pa-i! iajong@zandvoortsecourant.nl.
u-naakt, die om de 3 weken zich over een stelling

I Know Where It's @
Zondag 8 juni:

Hou jij van snelheid, spanningen actie? Kom dan een kijk-

je nemen opCircuit Park Zandvoort, waar het Autovisie

Time Attack plaats zal vinden. Bewonder het geluid van

piepende banden, auto's vol met pk's en sensationele

stuurmanskunsten. Zorg dat je er bij bent!

Maandag 9 juni:

Trekje oranje pak maar uit de kast, want we gaan be-

ginnen! Om 20:45 uur speelt Nederland-ltalie. Deze

spannende wedstrijd is te volgen in de meeste kroegen

van Zandvoort en o.a.te zien op een groot scherm in de

. Bierburcht!

Donderdag 12 juni:

Alle examenkandidaten opgelet! Vanavond gaat vanaf

23.00 uur het dak d'r af met DJ Uli in deChin Chin!We

vergeten de examen stress. Feesten is waar het nu alleen

maar om draait... Wijn, bier en fris voor een euro.

Leef je uit!

COLUMN
The EK Secret
We zijn er helemaal klaar

worden bereid, de straten

de ballonnen,slingers,T-shirts,

brillen, pruiken, alles in het

oranje wordt weer van zolder

gehaald. En niet te vergeten,

het bier wordt alvast koud

gezet. De kroegen zorgen voor

alle gasten kunnen kijken om
met z'n allen Nederland aan

te moedigen. De meezing EK-

liedjes schieten als wortels uit

de grond. Op kantoor zijn we

ons allemaal keihard In het

zweet aan het werken. Om de

poules in te vullen dan. Het

Nederlands elftal heeft met 2

-o van Wales gewonnen, dus

we gaan het EK vol vertrou-

wen tegemoet. Eerst Italië,

dan Frankrijk en Roemenië,

appeltje eitje. Toch?

Maar nee. Nederland heeft nog

niks geleerd van the Secret,

de Wet van de Aantrekkings-

kracht. We hebben er wel zin

in met z'n allen, leuk sfeertje

is het vooral. Gezellige saam-

horigheid, met alle vrienden

de kroeg in en lekker gek

doen in je oranje outfit. Maar

als je vraagt aan Nederland

wie het EKgaatwinnen.zegt

maar 10 % dat Oranje kam-

pioen wordt. Een kwart <jar\

de Nederlanders zegt dat de

Italianen met de EK titel naar

huis gaan. Lekker positief in-

gesteld. Wat hebben we nou

geleerd van Oprah Winfreyen

de film The Secret? Visualiseer

óns Oranje als Europees kam-

der. Visualiseer heel sterk, fo-

cus op de overwinning, voel

het enorme feest wat gaat

losbarsten na de finale. Dan

zou volgens de Wet van de

Aantrekkingskracht alles goed

Laten we daar vanaf vandaag

aan beginnen, het is zeker nog

niette laat. Koud bier, bitter-

ballen, gezellige avonden in de

kroeg en alles oranje! ^
We worden gewoon |
Europees Kampioen, .c

met The EK Secret in S"

het achterhoofd.
in

o.



VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 0Z3 - 571 24 18

Montage volgens Polrtïe Keurmerk Veilig Wonen

HBgJB - B*»**w^ - Ur"HidÉrt - HMmirtd» - Ztuwtvftört

H.WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse®planet.n

KfOOD
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keun-station

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Si n..i'--vi-,(- rVniViVn.il

www.autobMrijfzanavcio-rt rui

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
E-n Dsi'iicuht ; zand -oi 'il word: gip^?::.:

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

de €500,-

Ceen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- [txd.«m)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop [met gepast contant geld) afgeven bij:

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 30,-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iS

'
-v'i-'

'

f.
VO::l '''fi-3 c;-ïi II QO üli bili ;i

". : -3 ;-":"
"f CiZilfdi .Vü'.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrel; -;omen op grond van Inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

4

_5

6

_7

B

9

SVP Elk cijfer, leesteken en cc;; apart Vakje plaateen

Uw (bedrijfsnaam

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /06-5349830

www.trade-ard.nl

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uu '

Tel. 06-53693409

Ka bel-i nternet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg (draad-

loos) netwerk. Ook

avonden/weekend.

Rep-it,totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Garage te huur

Van Galenstraat € 107,50

Tel.: 06-53256274

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis, Chinese

body- en voetmassage.

70 Minute n a€4o.

Bel voor afsrpaak:

06-34199565

fAjF Plaatsing van mg*

nietdatderedaeti

Een muziektent op het Raadhuisplein. In het hort van een

verkeersrotonde. Hoe vind je bet uit? En nog wel gemaak
-

in Engeland, alsof wij zelf niet zo een ding zanden kunnen maken?

En nog 100% verkeersonveilig, onoverzichtelijk. Een beslissing

van B&W waar niet echt over is nagedacht. Wat je een iecer

nu al hoort zeggen, over twee joar wordt hij weer afgebroken.

Weg €90. 0001!

Het cadeau van de gemeente oan ex-burgemeester Van

der Heijden, die volgens ons toch al niet zo een fees^muts

was. Waf een heel mooie .plek voor de muziekfent was

geweest. ishetQosfhuispleia nobjjhet Wapen vanZandvoort. Een

decle plek voor festiviteren. niemandtot last en alleen maar leuken

gezellig. Maar niet op een drukke verkeersrotonde met bus^_

sen. auto's, fetsers en voetgangers. Dat komt bij mij overals

ce-daoDelen telen od de Grote Krocht: absoluut uitgesloten!

Zouden de leden ven de gemeenterace soms lichtelijk over-

spannen zijn. aangezien dit toch hebben goedgekeurd?

50 plus pagina door Mitzi Maas

50p1us@zandvoortsecouraTit.i

Klas van 1964 van de Christelijke Mulo

Zandvoortse Courant nummer 23 5 JUNI 2008

Van wie bin jai er ientje?

Zoveel families Paap, Keur, Zwemmer, Visser, Koper, ze

moesten wel met bijnamen gaan werken. Anders was je

snel het spoor bijster. En het was best belangrijk te weten

tot welke tak je behoorde. Dus: van wie ben jij er eentje?

Noem het vooral geen scheld- De heer J. Keur (1881) uit de

namen, zoals ze vaak in de Koningstraat, oftewel Osie's

volksmond genoemd wor- Pikkie, moest je niet ver-

den. Maar bij het lezen van warren met J. Keur uit de

sommige na men, krijgje daar Kerkstraat, want dat was...

toch twijfels over. Wat dacht juist: Potte Kees. Praatje over

u van: Bulletje Bloedworst, families Terol, dan hebje het

Scharreneusjan Schijt in de over bijvoorbeeld: Biggedief,

Deze klasse nfoto uit ca. 19 64 van de Christelijke Mulo is ter of moeder) erop? De originele foto hangt in het strandpavil-

beschikkinggestelddoor HuigMolenaar (Bonnie).Huigheeft joen van Huig,Thalassa (18). Niet alleen voor de foto, maar

hem cadeau gekregen van de heer Berken bos, oud -leraar ook voor de gezellige, authentieke Zand voort se sfeer en een

van de Christelijke Mulo. Wie herkent zichzelf (of zijn vader heerlijk visje kunt u er terecht.

Hoogte, Gortbuik, Wipgatje,

Ottetorre, Gossiemossie en

Dakaap?

Op internet staat een enor-

me lijst met Zandvoortse

namen, de bijnaam, waar

hij of zij woonde, soms een

beroep, geboorte- en overlij-

densdatum en met wie die

persoon gehuwd was. Zo had

Ouwe Dappere Kees.Cornelis

Draijer, een water- en vuur-

winkel in de Bakkerstraat.

Wullum de Schele, Ouwe
Flakkie, Piet Muis en Leen van

Piet Hein. Kouwe Aardappel,

de heer A. Paap uit de

Noordbuurt, was visdroger

van beroep en Cornelis van

Duijvenvoorde, u weet wel:

Kees van Klaas van Kees van

Huip, voerman schelpenvis-

Als u de hele lijst wilt be-

kijken, googlet (heeft niets

met goochelen te maken,

Hij leefde van 1830 tot 1907 maar is een zoekmachine

en was gehuwd met Jaapje op internet) u "Zandvoortse

Weber, alias Ja pie Jurk. bijnamen".

Een babbeltje met Fred
Als u op woensdag-, vrijdag- of zaterdagmorgen bood-

schappen gaat doen bij de grootgrutter op de Grote Krocht,

wordt u in het halletje vriendelijk welkom geheten door

Fred. Hij verkoopt daar het Straatjournaal, de krant voor

dak- en thuislozen en maakt met velen een praatje.

Is Fred dak- en thuisloos?

"Wel thuisloos, maar niet

dakloos. Ik huur een kamer in

Zandvoort. Ik woon al 20 jaar

hierin het dorp", vertelt Fred,

die het vermelden van zijn

achternaam niet zo belang-

rijk vindt. "Iedereen noemt

me Fred, dat vind ik gezel-

lig." Hij verkoopt al 4 jaar het

Straatjournaal, een krant die

maandelijks verschijnt. Dat

doet hij voornamelijk voor

de sociale contacten. "80%

van de Zandvoorters kent

me", roept Fred trots. Dat

blijkt wel als hij tijdens het

interview op zijn favoriete

plekje op de boulevard con-

stant wordt begroet door

voorbijgangers. Dat plekje,

recht voor de flat aan het

Schuitengat, is heel speciaal

voor hem.

"Ik kwam hier altijd met mijn

goede vriendin Anita.Ze zat

in een rolstoel en woonde in

Nieuw Unicum. Als het mooi

weer was, bracht ik haar hier

naartoe en zaten we samen

te genieten. Helaas is ze vo-

rigjaaroverleden.lk mis haar

vreselijk." Het zat hem niet

altijd even mee in het leven

maar toch noemt hij zichzelf

een gelukkig mens.

"Indezomerslaapikvaakop

het strand. Heerlijk! Ik houd

alsstrandwachttussenn uur

's avonds en 7 uur 's morgens

voor drie paviljoens een oog-

je in het zeil. Het toppunt van

luxe? 's Nachtsom 4 uur een

frisse duik in zee nemen. Ik

leef als god in... Zandvoort,"

lacht Fred.

"Dag kind, ga je lekker spe-

len op het strand?" roept

hij naar een klein meisje,

dat met schepje en emmer-

tje al zwaaiend naar hem,

richting strand loopt. Fred

vindt het vast niet erg dat

hij nu bij minimaal 90% van

de Zandvoorters bekend is,

na zijn verschijnen in de

Zandvoortse Courant.

Ik bid niet veur brune bonen
Kent u deze gevleugelde uitspraak van Bartje nog? Dat was

dat kleine Drenthse dondersteentje dat het vertikte om

bruine bonen te eten. Een TV-serie waarin het leven van

Drenthenaren in vroeger tijd belicht werd. Drenthe is een

fijne provincie om vakantie te vieren.

Drenthe wordt gekenmerkt

door haar mooie en veelzij-

dige natuur. Zo zijn er bos-

sen, heide, veen landschap-

pen, stuifzanden, beekdalen,

vennen en historischeesdor-

pen. Onder deze mooie na-

tuur bevinden zich drie na-

tionale parken, namelijk het

Dwingelderveld, het Drents-

Friese Wolden het nationaal

beek-en esdorpenlandschap

Drentsche Aa. Naast deze

nationale parken beschikt

Drenthe ook over het groot-

ste hoogveen natuurreser-

vaat van Nederland, Het

Bargerveen.

Cultuurhistorie

Alsjeaan Drenthedenkt.denk

jeaan hunebedden. Dezegraf-

monumenten zijn 5000 jaar

oud. Ongelofelijk hoe ze die

giga grote stenen op elkaar

hebben gekregen. De hele ge-

schiedenis is te vinden in het

hunebedcentrum in Borger. In

het Drents museum in Assen

zijn wisselende tentoonstel-

lingen over o. a. de cultuur, ar-

cheologie en figuratieve kunst

tezien.Ditjaarzijn dewereld-

beroemde originele beelden

van het terracottaleger van

de eerste keizer van China te

zien. Deze tentoonstelling is

nog tot september te bezoe-

ken. Het openluchtmuseum

in Schoonoord is eveneens

een aanrader. De reuzen-

broers Ellert en Brammert

staan u daarin de tuin op te

wachten.

OokhetrnuseumdorpOrvelte

is een bezoekje waard. Zeker

in september, vanwege de

gezellige herfstfair. (Klein)

kinderen mee op vakantie?

Dan zijn speelstad Oranje

en kabouterland Exloo een

must. En als u ook 'niet bid

veur brune bonen': het aan-

bod van Drentse speciali-

teiten restaurants is enorm.

Natuurlijk kunt u ook kiezen

voor ouderwets 'ba rbeknoei-

en', voor velen het hoogte-

puntvan de vakantie.

CL JS>



Strandpaviljoen

Thalassa 18

(H) eerlijke

verse vis?

Die eet je bij

Thalassa!
Voor reserveren: 023-5715660

Vraagprijs € 249.000,

SUPER LAGE PRIJS

DUS GRIJP JE KANS!

eïjtien Makelaardij """*":

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

m SponSfhorlr.vid Zirtdvöftrtl

Aangewaaid 6ij... Kerfymatif

Voor het 'echte familiegevoel' hoeven we niet ver te zoe-

ken. Ook Zandvoort beschikt over een aantal prachtige

strandpaviljoens waar je heerlijk tot rust kunt komen.

Strandpaviljoen 24, Kerkman, hoort daar absoluut bij.

Gezelligheid en gemoedelijkheid staan voorop en ook voor

een heerlijk etentje kun je hier prima terecht.

A! van kleins af aan kwam
Peter Spolders bij strandpa-

viljoen Kerkman. Vijftig jaar

terug om precies te zijn. Deze

bezoekjes waren niet zozeer

bedoeld als ontspanning

waarvoor hij tegenwoordig

met zijn gezin een bezoekje

brengt aan Kerkman. Nee,

Peter kwam hier als klein jon-

getje met grote bakken slag-

room. Als hulpje van melkboer

Louis van de Meij struinde hij

langs de strandpaviljoens, op

zoek naar potentiële kopers.

"In de vakanties of op zater-

dagmiddagging ik altijd met

hem mee op de bakfiets. Ik

zorgde ervoor dat de ijzeren

kratten met de glazen fles-

sen naar beneden kwamen.

Zwaarwerk, datwas het wel.

Bij Kerkman stopten we al-

tijd vooreen babbeltje en een

kop koffie. Tenminste, Louis

dronk de koffie, ik zat er als

jongetje van een jaar of ne-

gen bij. Soms verkochten we
wel een halve liter slagroom!

Maar dat was natuurlijk

heel exclusief", vertelt Peter.

Inmiddels is het alweer vele

jaren later. Peter is getrouwd

met Marjan en samen heb-

ben ze ondertussen al twee

volwassen kinderemVanessa

en Dennis. Het hele gezin,

met aanhang, brengt nog

regelmatig een bezoekje aan

Kerkman. "Er heerst hier een

goedmoedige sfeer, het eten

is heerlijk. De mensen die

hier komen weten dat het

goed is", zegt Marjan. "Vooral

descharretjeszijn erg lekker",

voegt Dennis eraan toe.

Van vader op zoon

Het is een van de oud-

ste strandpaviljoens van

Zandvoort. Sinds 1953 is

Kerkman altijd in de fami-

lie gebleven. Krijn Kerkman

junior heeft 31 jaar geleden

het strandpaviljoen over-

genomen van zijn vader

Krijn senior. Samen met zijn

vrouw Wilma probeert hij

de sfeer van vroeger zoveel

mogelijk in standte houden.

Vastegasten en kleinschalig-

heid, dat is de kracht van het

bestaan van dit paviljoen.

"85% van de gasten die hier

komen kennen we bij naam.

Voornamelijk Zandvoorters

en Amsterdammers beho-

ren tot de vaste gasten. Het

isgrappigomtezien dat veel

kinderen van vroeger hier nu

als volwassenen samen met

hun eigen gezin terugkomen.

Het gaat van generatie op

generatie", vertelt Wilma.

Vis uit het pannetje

Een specialiteit van

Kerkman is de versge-

bakken vis. Niet uit de

frituur, maar op de ou-

derwetse manier, met

echte boter 'in 't pan-

netje'. "Vooral de visjes

vinden de gasten erg

lekker. We halen 3 keer

in de week verse vis bij

de afslag in Umuiden.

Vervolgens maken we
die zelf schoon en bak-

ken ze lekker knap-

perig", legt Wilma uit.

Bij strandpaviljoen

Kerkman worden de

gasten in ere gehouden.

Door de vriendelijke uit-

straling en de kleinscha-

ligheid blijft dit een pa-

viljoen voorfamilies die

op zoek zijn naar rust,

ruimte en plezier. Een

paviljoen als deze moet

gekoesterd worden.

Q.

•>* Gemeente Zandvoort

Gemeentelijke publicatie ,ek 23 -

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 27 mei en de

verdere in week 22 door het college genomen besluiten zijn

maandag 2 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die

op 24 juni 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden

VOOTge egd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,

vanaf heden toten met 24 juni 2008 ter inzage bij de balie van

het gemeentehuis.

Mandaatbesluit

Het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid heeft op

16 april 2008 het Mandaatbesluit gemeentel; <e bsi^;~inpe !":

2008 vastgesteld. In het bes ut : |n de beyoego-'ec.e:' geregek"

die namens het hoofd door de daarvoor aangewezen amb-

tenaren wordt uitgeoefend. Het besluit ligt ter inzage bij de

receptie van het gemeentehuis en treedt met terugwerkende

kracht in werking op 1 januari 2007.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 10 juni. Op de agenda

-Opening

- Loting

n 24 a pril 2008 (inforn

- Ingekomen stukken t

-Vaststellen agenda

-Vaststellen notulen van 24 april 2008 (informele raadsbijeen-

komst)eni5mei20o8

- Hamerstukken: a. Nieuwe huisvesting brandweer

b. Delegatie vrijstelling ex artikel 19 lid i

Wro aan het college ten behoeve van

de brede school

c. Voorbereidingsbesluit voor het gebied

Louis Davidscarré

d. Jaarrekening Paswerk 2007

e. Subsidieaanvraag documentaire

"Zandvoort bij de Zee"

- Eindrapport bestuurskrachtonderzoek

- Be g roti ngs rapportage 2008-1

-Verordeningen parkeerde ei;

- Huisvesting nieuwe basisschool De School

- Subsidieverzoek Sportraad Zandvoort voor het laten verrich-

ten van een onderzoek naar een omnivereniging

- Initiatiefvoorstel Subsidieaanvraag Stichting Zandvoortse

4 daagse

De verga ering begint c rnao, jo uur in de raad aal. Deentree

vindt ua nhetRaadhu spe, .Dedeurengaar om 19.30 uur

open. De agenda kan n c si J tl ïg van deze krant nogwijzigen.

U vindt de meest ree nte a genda op de we bsite. Van de

definitie e agenda zij tijde nsdevergaderi gookexem-

plaren beschikbaar. Ag enda raadsvoorstel Ie en concept-

besluite liggen tijde isope ningstijden ter nzage bij de

Centrale ïalie en zijn tevens tegen betaling Igemeen be-

senkbaa . De raadverg adel- g wordt tussen 20.00 uuren

22.00 uu live uitgezon den d sor ZFM (kabel FM 104.5, ether

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 11 en 12 juni

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren openen om 19.30.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

- Vaste agendapunten

-Verordening leges 2008/3 inclusief taneventa bel en toelich-

ting in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

- Krediet t.b.v. onderhoud en vervanging brandweerkazerne

-Jaarrekening en jaarverslag 2007

- Kadernota deel I en II

-Voorjaarsnota

- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is met nodig

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

Bouw-, sloop- en redam e-aanvragen

Zandvoort:

- Dr.J.G.Mezgerstraat 78, plaatsen dakopbouw, ingekomen 26

mei 2008, 2008-09 5 Rv.

- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegen-

heid, ingekomen 26 mei 2008, 2008-096 Rv.

- Nieuwstraat 4, gedeeltelijk plaatsen balkonoverkapping.

ingekomen 27 mei 20o8,20o8-og7Lv

- Treubstraat 16, plaatsen uitbouw, ingekomen 28 mei 2008,

2 o 08-0 98 Lv.

- Kerkstraat 31, plaatsen gevelrec lam e. inge<omen 28 mei 2008.

2008-099R

- Kerkple n c.a,vergroie^ windscherm, ingekomen 28 mei 2008,

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en redame-vergunningen

Zandvoort:

- Helmersstraat 5, plaatsen dakopbouw, verzonde

2008, 2007-291RV.

Bentveld:

- Westerduinweg 16, plaatsen serre, verzonden 27 n

2008-065LV.

Kapvergunningen verleend

- Hogeweg 30 en 32,4 populie 'erleend op 5 juni 2008

Parkeerregime Treubstraat en Boerlagestraat

In de vergadering van dinsdag 6 mei heeft het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort besloten het

parkeerregime in de Treubstraat en Boerlagestraat te vvi ::gen.

Aanleid ng hiervoor is de overlast die bewoners, politie Ken-

nemerland, brandweer Zandvoort en vuilnisophaaldiensten

ondervinden door de huidige parkeersituatie. In zowel de

Treubstraat als Boerlagestraat wordt aan beide zijden van de

straat geparkeerd, terwijl het dwarsprofiel van de straat hier

eigen i|k n et breed genoeg voor is. Om overlastte minimalise-

ren.verkeersonvei ige situaties te voorkomen en de doorgang

voor hulpdiensten te verzekeren is daarom, in afwachting van

hetWijkontwikkelingsplan Nieuw Noord, besloten om tijde ijk

een nieuw parkeerregime 'Wielen op de stoep' in te voeren.

Dit regime houdt in dat automobilisten in de Treubstraat en

Boerlagestraat slechts mogen parkeren als ze aan de trottoir-

kant de wielen van hun voertuig op de stoep plaatsen. Op deze

manier wordt hetvrije rijvlak in beide straten groter.terwijl de

parkeercapactteft behouden blijft. Dit parkeerregime treedt

in werking na plaatsing van de bijbehorende borden (Eo8b)

in week 24 en het verkeersbesluit ligt gedurende een zestal

weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis.

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

VO'OI I o lm p s voo'Zieni"g indienen bij de voorzieningen rechter

van de Rechtbank Haarlem .sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 8R Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaa>'

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn beieik^aa

t/m donderdag 8.30 — 17.00 uu

3 (023) 574 01 c

i vrijdag 8.30-

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf v

website het digitale formulier in óf stuur een brief

< achtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaat

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.0c

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarovei

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar e

verwezen wordt

As het centrale

u het collegelid

Voor vragen ov er concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op w erkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar v erk of aanbieden van acature?

Werkgevers en verkzoekers maken geb uikvan

www.werkenin andvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van baner in Zandvoort.



Bridgeseizoen weer ten einde

AUTOSPORT

Het officiële speelseizoen van de ZBC voor zowel de

woensdag als de donderdag is ten einde. 21 mei werd

de 7e en laatste zitting gespeeld. Met een ruime

voorsprong van 33% en een hoog gemiddelde van 58%

werden Wim Koning & Martin Duijndam duidelijk

winnaar in de A-lijn.

Op de tweede plaats

eindigden Nell Boon &
EugenieSpiers. In de B-lijn

werden metslechtsi%ver-

schilFinivanderMeulen&

JapSweijen eersteen gaan

dus promoveren, samen
met Marieke van den Burg

& Maria Groenewoud,

Margriet Busscher &
Mark Holtrop en Tineke

Sikkens & Monique van

Zanten. De eindoverwin-

ning in de C-lijn was voor

Ineke van den Haak& Anja

Witte, die naar de B-lijn

vergezeld worden door

Hannie& Marit Zwemmer,

Bamby Bossink & Wil van

Teeseling en Els Berndsen

met Yvonne van Wanrooy.

De donderdagmiddag-
competitie gaf ook een

spannend slot te zien.

Hoewel Dick Polak &
Martin Vergeest een dui-

delijke favorietenrol had-

den, moesten zij op het

laatst toch de eer laten

aan Hans Hogendoorn

& Peter Weijers. Drie pa-

ren gaan na de zomer in

de hoogste lijn bridgen:

VOETBAL

Coby Daniels & Tom van

der Meulen,Eef E ij kei boom
& Agnes Kuijpers en het

echtpaar Noijen. Een bij-

zondere prestatie leverden

John Atkinson & Annelies

van Kooten in de C-lijn. Net

gepromoveerd uit de D wist

dit paar nu opnieuw de eer-

ste plaats met bijna 20%
verschilte bereiken en gaat

dus regelrecht door naarde

B-lijn! Met hen spelen straks

ook Lies Kool & Maartje de

Wit, alsmede Tinede Kwant

& Wim Veldhuizen een tree-

tje hoger. De D-lijn gaf een

afgetekende overwinning

te zien voor het echtpaar

Loes en Martin van Lingen

met 15% voorsprong op

het nieuwe paar Anneke &
Ju Men Dekker. Samen met

Irene Koperdraat & Wil van

Teeseling en Betty Beijer &
Jeanet Drees wordt de stap

omhoog gezet.

Naast de afzonderlijke com-

petities wordt ook gekeken

naar de beste resultaten

over het gehele speelsei-

zoen.Voordevierde keerop

rij kregen Tiny Molenaar &

Wim Brandse als clubkam-

pioen van de woensdag de

Truus Hagenwisselbokaal

uitgereikt! B-lijn kampioe-

nen werden Re nate Koper &
Loes Verburg, terwijl Jen nes

Daniels & Roel Bosma deze

eer in de C-lijn opeisten.

Wim Brandse werd ook

nog als slemkampioen in

het zonnetje gezet en kon

eveneens metTinyde'Huub

Emmenbokaal'alswinnaar

van de bekerwedstrijd in

ontvangst nemen.

De heren Polak &i Vergeest

werden wel overall club-

kampioen van de donderdag

competitie, met Vergeest

als slemkampioen.Tine de

Leeuw & Bart Overzier in

de B-lijn, Roos Piller& Inge

Wardenier in de C-lijn en

DinyHoogendoorn metCora

Klabou in de D-lijn konden

eveneens de ka mpioensvlag

uithangen. Tenslotte kre-

gen Jan Brandse & Gerard

de Poel, zijnde de winnaars

van de bekerwedstrijd, de

Koningsbeker overhan-

digd.

In september start weer de

competitie. In de zomer-

maanden kan iedereen va n

-

afwoensdag4Juni,ig.30uur

in het Gemeenschapshuis

komen oefenen om het

spelpeil nog meer te ver-

hogen!

Oude Halt Straatvoetbaltoernooi

komt er weer aan
Het vierde Oude Halt Straatvoetbaltoernooi zal zaterdag

13 juni weer losbarsten. Het toernooi kent als goede doel

de stichting Right to Play van de oud-wereldkampioen

schaatsen Johan Olav Koss.

De inschrijving is onder-

tussen weer begonnen

en misschien zijn er nog

een paar plaatsen vrij.

informatie kan je

De organisatie deelt de

teams van 3 spelers in dus

je hoeft niet meteen eigen

team te komen. De inschrij-

;
staat vrij voor spelers

krijgen bij Marcel Schoorl die geboren zijn in de ja-

van snackbar de Oude ren 1997 tot en met 2001.

Halt aan de Vondellaan. Het inschrijfgeld bedraagt

ZSC softbalteams blijven op goede pad
Zowel het dames- als het heren softbalteam van ZSC trek-

ken hun goede seizoenstart door. Beide teams boekten

onlangs een thuisoverwinning. De dames versloegen THB

4 met 26-4 en de heren bleven met 16-5 baas in eigen huis

tegen Spaarnwoude. De dames bezetten nu een verdien-

stelijke derde plaats, terwijl de heren samen met Thamen

2 aan kop gaan.

Nieki Valkenstijn, Wilma

van Riemsdijk en Martina

Balk brachten al in de ie in-

ningvan het thuisduel een

3-0 voorsprong in de boe-

ken. Honkslagen van Anke

Koning en Sandra Castien

waren mede debet aan

deze voorsprong. Nadat ZSC

inde2einningniet had ge-

scoord werd de voorsprong

in de 3e en 4e inning opge-

voerd naano-i. Valkenstijn,

Koning, Castien, Marcella

Balk, Sylvia en Sonja Koper

en Lida Oudshoorn passeer-

inning leekTHB terug te ko-

men. Op het werpen van Van

Riemsdijk (2X3-slag,ox4-wijd

en 7 honkslagen tegen) wer-

den drie runs gescoord. Het

Zandvoortse antwoord op

deze score was vernietigend.

Liefst zestien keer wist een

ZSC-speelster de thuisplaat

te bereiken,waarmee de 26-4

zege verklaard is.

Heren

De heren namen al in de ie

inning een 10-0 voorsprong,

op basis van 6 honkslagen

den de thuisplaat. In de 5e waarondereen homerun van

Tjeerd Buijs. Naast Buijs (2x),

die ook nog een honkslag

sloeg, kwamen Peter Douma
(2x), Ruud Bijl, Marcel Paap,

Jeroen van 't Wout, Jeroen

van Soest, Ben Draijer, Ben

de Jong eveneens over de

thuisplaat. Na een puntloze

2e inning duurde het tot aan

de 3e inning voor er weer ge-

scoord werd. Spaarnwoude

scoorde 1 run, terwijl ZSC via

runs van Douma, Bijl, Buijs,

Paap en Van Soest uitliep

naari6-i.ln de 4e slag beurt

scoorde Spaarnwoude nog

3

punten op het werpen van

Buijs (3X 3-slag, 2X 4-wijd,7

honkslagen tegen), terwijl

Bijl voor het 1 6e Zandvoortse

punt zorgde. In de 5e inning

bepaaldeSpaarnwoude met

twee runs de eindstand op

16-5. Komen de zaterdag spe-

len de heren om 18.00 uur

thuis tegen DIO.

Wfnmin
Subsidie voor onderzoek naar

omnivereniging nog niet rond

De subsidieaanvraag van de Sportraad Zandvoort riep bij

de meeste fracties nogal wat vragen op tijdens de behan-

deling in de vergadering van de commissie Planning &

Contrei.

€ 3 en alles wat er extra

wordt ingezameld komt

ten goede aan Right to

Play, destichtingdieernaar

streeft om alle kinderen in

de wereld te kunnen la-

ten spelen en sporten. Het

toernooi begint om 10.00

uur en kent natuurlijk ook

weer een 'mystery guest'.

Let op: per leeftijdscatego-

rie kunnen maar 24 spelers

meedoen. Je moet dus snel

zijnl

Sportraad Zandvoort heeft

een subsidie aangevraagd

om een onderzoek te kun-

nen laten uitvoeren naar

de wenselijkheid en de

mogelijkheid van een om-

nivereniging in Zandvoort.

ANDBAL

De fracties vinden vooral

de onderbouwing te ma-

ger en een enkeling wilde

zelfs dat de 5portraad zo

een onderzoek zelf deed.

Volgens sportwethouder

GertToonen is de Sportraad

daar niet voor en hij weesop

het voorbereidende werk

dat de Sportraad al verricht

heeft. De fracties waren

echter niet te vermurwen

en wachten een degelijker

voorstel van de wethouder

af. Deze beloofde hiervoor

de raadsvergadering mee te

komen. Het voorstel wordt

voorlopig als bespreekstuk

op de agenda van de raad

gezet.

Zaterdag schoolhandbaltoernooi
Het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi wordt dit jaar ko-

mende zaterdag, bij goed weer, door ZSC georganiseerd

op hun velden in sportcomplex Duintjesveld. Alle groepen

8 van de Zandvoortse basisscholen zullen weer meedoen

en strijden om de titel Kampioen van Zandvoort.

Dit jaar zullen er echter voor gekozen om deel te

slechts 5 meisjesteams nemen aan een tegel ij-

m eed oen. Het team van kertijd georganiseerd

de Mariaschool heeft er- toernooi van ZHC dat niet

verplaatst kon worden.

En dat terwijl de beide

data ai in het najaar van

2007 bekend waren. Bij

de jongens zullen wel alle

scholen deelnemen. De
wedstrijden beginnen om
11.00 uur en duren 2x10
minuten. De prijsuitreiking

zal rond 15.30 uur plaats-

vinden.

Prachtige historische wagens sieren Jubileumraces

In het Delta Lloyd Private Banking Nederlands Kampioen-

schap voor historische toerwagens en GT's, dat veel

cachet gaf aan de Jubileumraces, mocht Hans Hugenholtz

jr. tweemaal als winnaar het podium bestijgen. Met zijn

fraaie Ford GT40, die oude tijden deed herleven, bleef hij

Niek van Gils met een TVR Griffith voor. Ander historisch

racegeweld kwam van de historische Monoposto's (open

eenzitters). De Zweed Mats Andersson won beide wed-

strijden met zijn Ralt RT Formule 3 auto.

Bij de Samsung BMW 1301 Cup was er weer volop spektakel.

In de huidige 'koningsklasse' stonden dit weekend zes ver-

schillende coureurs op het podium. In eerste instantie dacht

Bas Schothorst de sprintrace gewonnen te hebben maar

door een diskwalificatie later op de dag werd de winst bij

Bertus Sanders in de schoot geworpen. Door de omgekeerde

sta rtopstelling kwam devoor Jan Larnrners ingevallen Allard

Kalffbij de start van de tweede race op poleposit ion, maar hij

kon de eerste plaats niet volhouden. Uiteindelijk werd Kalff

zeer verdienstelijk toch 2e omdat Tim Coronel met een na

een crash volledig scheef staande auto niet alles kon geven.

De beide broers van Oranje, Ber n hard j ren PieterChristiaan,

stonden gebroederlijk naast elkaar bij de uitreiking van de

BMW Drivers Trophy na de 2e race.

In de Toerwagen Diesel Cup heeft voor het eerst een

Volkswagen-equipe op de hoogste trede van het schavot ge-

staan. Ou d-Zandvoorter Rob Karst en zijn co-equipier Ronald

Morien versloegen in de tweede race van de Jubileumraces

In Memoriam
Laatste eer voor Theo Koks

Voormalig au-

tosportkampi-

oen Theo Koks

kreeg een laat-

ste ere-rondje

over het circuit

van Zandvoort.

De 63-jarige

oud-cou reur

>* g
r

mÉ

van afgelopen weekend het gedoodverfde kampioensteam

van Bertus Sanders en Mare Kost er, die door een drive-through

penalty het podium nipt misten. Wel hielden zij de schade,

doorde vierde plaats en winst in de eerste race, beperkt.

De eerste manche van de FormidoSwift Cup was er een waar

de spetters vanaf vlogen. Ronden lang werd de strijd om de

eerste plaats uitgevochten door Hans Bos, Karel Verspaget,

Tim van Gogen Sandra Douma. Uit eindelijkwon Bos meteen

mini ma Ie voorsprong voorVan Gogen Verspaget. In de tweede

race kwam podiumkandidaat Bos in contact met Verspaget,

waardoor Bos een tijdstraf van 30 seconden kreeg opgelegd.

Van Gog mocht ditmaal de grootste beker in ontvangst nemen.

Tweede werd Douma voor Jeroen den Boer.

Dunlop SportMaxxClio Cup coureur Pim van Riet was einde-

lijkweer in bloedvorm. In de eerste race op zaterdag pakte hij

overtuigend de overwinning. Op zondag ging de overwinning

naar Robert van den Berg. Hij eindigde voor Paul Vahstal en

Addie vandeVen.Van Riet eindigde ditmaal als vijfdeen steeg

daarmee naar de tweede plaats indestandom het kam pioen-

schap, ach ter Vahstal. De Olympia klasse werd gewonnen door

respectievelijk Mickey Bertram en Ruud Steenmetz.

In de Formule Ford werden beide edities gewonnen door Si mon

Knap. In de Zetec klasse ging de overwinning tweemaal naar

Vincent van der Valk. In de Northern European Cup Formula

Renault 2.o ging de zege tweemaal naarValtteri Bottas. Beste

Nederlander in de eerste race was Nicky Catsburg en in de

tweede race Stef Dusseldorp.
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Koper en Koning winnen
Bluys Open

Het duo André Koper en Angelo Koning heeft het traditi-

onele Bluys Open golftoernooi gewonnen. De wedstrijd

werd maandag onder prachtige weersomstandigheden

afgewerkt op de baan van Spaarnwoude.

Jan de Boer overleden
Op dinsdag 27 mei is op 81-jarige leeftijd Jan de Boer over-

leden. Hij wordt geschouwd als de nestor de vaderlandse

catamaranzeilers. De Boer woonde in Bentveld en is in het

bijzijn van zijn familie vredig overleden.

De Boer startte in 1976 samen met zijn vrouw de import

van de eerste Prindleen Nacra catamarans in Nederland en

Europa. Het echtpaar wist deze, voor die tijd nog zeer onbe-

kende zeilboten uit de VS, tot een groot succes te maken.

Jan de Boer was vanwege zijn broze gezondheid al geruimeoverleed afgelopen zondag nadat hij al enigetijd ziek was.

In ig8 5 werd Koks kampioen in de toerwagen klasse groep tijd niet meer actief bij de zeilsport betrokken. De catama-

A met een Ford Escort. In het dagelijkse leven is Koks ja ren- ra n sport heeft met hem één van zijn grootste inspiratoren

lang werkzaam geweest bij Ford Nederland. verloren.

Koper en Koning waren

oppermachtig en hadden

alleen directe concurren-

tie van Louis van der Mije

en Frans Moet, die slechts

één slag moesten toege-

ven. Op de derde plaats

eindigden Mark Holtrop

en Tom Brouwer. In het

individuele klassement

ontliepen Angelo Koning

VOETBAL

en Louis van der Mije elkaar

met 46 punten niets. Derde

werd Hans Botman (42).De

Bluys Open wordt ieder jaar

op 2 juni gespeeld om twee

overleden spelers te herden-

ken: Huub Emmen en Mare

van der Mije. De dag werd

afgesloten met een perfect

verzorgde BBQ bij Café Bluys

aan de Buureweg.

Mutaties bij SV Zandvoort
Om 00.00 uur in de nacht van 31 mei op i juni sloot de over-

schrijvingstermijn voor het amateurvoetbal in deze regio.

Bij SV Zandvoort is een aantal spelers van de zaterdag-

afdeling gestopt en er komen er drie bij. Ook bij de zon-

dagafdeling zijn er mutaties. Hieronder volgen de details.

Zaterdag:

Weg: Remy Driehuizen

(Telstar), Vincent Hompes

(Bloemendaal), Michel van

Kampen (Young Boys).

Post (Stormvogels), Boy de

Vet (Edozat.)

Zondag:

Weg: Mare Hoppe (DIO).

Gestopt: Robin Castien, Gestopt: Michel van Marm
Dennis Keuning René Paap en Sanderv.d. Wal.

en Arend Regeer. Nieuw: Bayar (Türkiyems por),

Nieuw:Stein Stobbelaar (SV Kalkan (Ripperda), Markivoc

Zandvoort zondag), Mitchel (Zandvoort).

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van aiies wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn-.

(In alfabetische Volgorde) Jobtlde

Administratiekantoor K. Willen se Kroon Mode

Aslan Delights Media Markt Cruqulus

Auto Strijder Meijershof, Restaurant

Autobedrijf Zandvoort Motorrijschool Goede

Beach ClubTlen Netexpo Internet BV

BertramS* Brood NVM Ma keiaars Zandvoort

Bibliotheek Duinrand P.van Kleeff

BloemsierkunstJef&HenkBk tja Parfumerie Moerenburg

BoudewiJnsVIsservIce Pluspunt Boomhut

Café Oomstee ResIdenceCocarde

Censeenvan Lingen Sea Optiek

ChinChln SheSatehcafê

Circus Zandvoort Slagerij Marcel Horneman

Club Nautlque Strandpaviljoen today@twelve

Danzee Take Flve

Dorsman Assurantiën Thalassa Strandpaviljoen lE

Call&Call Van Aacken Glaszettersbedrljf

Gemeente Zandvoort Van der Reljden Makelaars

Genootschap Oud Zandvoort Vanhier

Greeven Makelaardij o.g. Vlug FashionMen's Wear

IJzerhandel Zantvoort Wlllemse Elektrotechniek

JD
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Kostverloren straat 94
Zeer verrassende en royale 2-onder-l kap villa aan de rand van het

groene hart van Zandvoort op 882 m2
eigen grond. De vormgeving

van deze woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien

beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5 mime slaapkamers en een

groot souterrain; voor verschil lende doeleinden in te richten. Naast de

zeer ruime inpandige garage is ook er voldoende parkeerplaats voor

meerdere auto's op de oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse

terrassen is onder architectuur aangelegd.

Woonoppervlakte ca. 260 m', perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs € 1.095.000,-

Dr.J.G.Mezgerstraat41
Op de T woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig balkon

op het zuidoosten en berging in de onderbouw.

Het appartementencomplex Ruyterstede beschikt over een lift en ligt op

steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar

vervoer.

Verzorgd appartement in modern comple*

• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 85m
2

Vraagprijs: €239.000,

Swaluestraatll
In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe

nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote

vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,

dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dil

bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2
!, leent deze woning zich

goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of prakt ijk/kantoor aan huis.

Het pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree.

Woonoppervlakte ca. 275 m', perceeloppervlakte 287 m2

Vraagprijs: €598.000, -

DeWittstraat5
In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op

nog geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met

5 slaapkamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein is

aanwezig.

Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005

Dakkapel vervangen T verdieping in 2005

Centrum en openbaar vervoer op loopafstand

Mogelijkheid om te verhuren isaanwezig

Woonoppervlakte ca. 150 m 2

Vraagprijs: €475.000,-
cs>

De Ruyterstraat 2/6
Mooi gelegen, ruim 3-kamer hoekappartement (v.h. 4 kamers) aan de

boulevard. Vanwege de hoekligging op de 3
E
etage en de grote ramen aan

2 zijden is het uitzicht op strand, zee en boulevard prachtig te noemen.

Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet verbouwd en is direct te

betrekken. De wanden zijn strak gestuukt en er ligt een fraai lamelparket

door het gehele appartement.

Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas

Nieuw raam zijkantachter

• Inpandigeberging

Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: €250.000, - (S>

Zeestraat 41

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfv rij staande pand,

bestaande uit 4verd. met op de beg.grond en souterrain een restaurant -

functie. Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,

baigedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.

opslagruimten en toegang tot de tuin. De geheel gerenoveerde T verd.,

wordt in verhuurde staat aangeboden. De 2
E
verdieping is een studio met

kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

Opp. bedrijfsruimte ca. f60 m2
(beg.grond+souterrain)

Opp. woonruimte ca. 92 m2
(1

e
verd.+2E

verd.)

Perceeloppervlakte 278 m'

Vraagprijs € 675.000,-
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Onverwachts feest in het dorp

Het Nederlands elftal heeft afgelopen maandag voor een onverwachte drukte gezorgd

in de Zandvoortse uitgaansgelegenheden. Vooral de cafés die grote schermen hadden,

puilden bijna uit. Tijdens de wedstrijd kon men op straat een kogel afschieten zonder

iemand te raken. ^^^tt

ik "

IW.'.M.'I.'Uum

Zandvoort

en Oranje

'Gehoord in La

Fontaneila: mag ik van

u een pizza trezero?'

De zeer welkome overwin-

ning van de Nederlandse

voetballers op wereldkam-

pioen Italië was oorzaak

van een spontaan feest-

gedruis in het centrum

van Zandvoort. Direct na

de wedstrijd was er me-

nige polonaise van fees-

tende voetballiefhebbers

op straat te zien. "Het was

dit keer drukker dan vorige

keer tijdens de groepsfase

vanhetWK.Ikdenkdathet

mede vanwege de aanspre-

kendetegenstander kwam",

aldus Bas Lemmens van dis-

cotheek Chin Ch in. Dezelfde

geluiden kwamen uitande-

re cafés en dancings waar

Zandvoorters en gasten via

grote schermen de wedstrijd

volgden. Als Nederland op

deze manierdoordegroeps-

fase heen komt, kan het voor

de plaatselijke horecaonder-

nemerswei eens een aan ge-

namejunimaand worden!

Haringfeest bij Thalassa

Het was weer een haringfeest, afgelopen zaterdag bij

strandpaviljoen Thalassa. Niet alleen stond de Hollandse

Nieuwe in het middelpunt van de belangstelling, ook de

voordracht van eigenaar Huig Molenaar over vis en vissen

uit de Noordzee en de diverse optredens van artiesten wer-

den zeer goed ontvangen.

Het is alweer de vierde keer

op rij dat het Haringhappen,

op de eerste zaterdag nadat

de eerste Hollandse Nieuwe

weer verkocht mag worden,

door de familie Molenaar

georganiseerd werd en ie-

der jaar wordt het aantal

mooiste combinatie met

onze Hollandse trots. Die

haringliefhebbers genoten

van alles: het weer was zeer

goed.de drank koel, het en-

tertainment dik in orde en

'last but not least' was de

haring van werkelijk top-

bezoekers verdubbeld. Dit kwaliteit. Na afloop lieten

jaar hebben Huig en zijn een kleine 200 gasten zich

zoons 1250 haringen staan de gebakken vis ook nog

snijden en uitdelen aan een goed smaken en iedereen

gezellige menigte haring- ging in deloop van deavond

liefhebbers. Bij de haring voldaan naar huis. Op naar

werd een uitermate fijne het eerste lustrum van het

Corenwijn geschonken, de haringhappen bij Thalassa!

IVt'li'dtn

i@J3
noon

• Heel vezelwit €2,50

•Vruchten sch el pj e €1,50
per stuk

•Weekendtaartje € 7.95

Stap ook eens binnenvaar

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

V
HËPclassjcJC c *.- wc s a T ë

Extra concert:

Zaterdag 14 juni 2008

Durham University

Hill Orchestra

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Kerkpleinconcerten

Zondag 15 juni 2008

Vrouwenkoor

Malle Babbe o.l.v.

Leny van Schalk

Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis

www.cla ssicconcerts.nl

VADERDAGTIP :

ZONNEBRIL

Kerkstraat 34-36
2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Kom ook 18 juni naar de commissievergadering

Projecten en Thema's en hoor hoe het verder

gaat met de verschillende toekomstscenario's

voor Zandvoort!
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Ridder in de Orde van Oranje- Nassau

Hannekc^ndcn Hmen
Wim van Knnin^xliruj^wi

Louwreu van (ka Boxen

PetH Hommeper

Ml f -
>>Aih hj lliiimt i

ila trcapondcn iicadre*

:
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Keewinstnai sa

2041XW Zandvoort

il:i is ^L-ti-pttillc-itl rthl jf*chdd lU-mch en üürtdrtlritenup

donderdag 12 juni van I 9,110 mk 20,00 uur in Uirrairt'

zorgcentrum Zandvoonu Tollenssrraai 6? K Zandvoom:.

Dr crcmaiicpIcitaimlK'id tal plaatsvinden op vrijdag

1 3 juniom *)Az\ uur in crematorium Wesrerseld h Duin

en Kruidbc-r^erwej; 2-6 ie Driehuis ( Vdscn).

Aansluitend is er gelegenheid rot condoleren in de

n'(i',.LiiL4-:inier vjn het cntmaiorium..

bi Memoriam

16 juni 1998 16 juni 2008

Anneke Velker-Koeree

Nant

Sa rul ra en Ronald

Rebel, Harley

Rectificatie:

In de overlijdensadvertentie van Wil Neerincx, stond vorige

week helaas een verkeerd geboortejaar. De juiste geboorte-

datum is:9septemberi924(Roermond).Wïl Neerincx is op

83 jarige leeftijd overleden op 29 mei 2008 in Zand voort.

Sterven doeje niet ineens

maar afen toe een beetje

en alle beetjes dieje stierf,

't is vreemd, maar die vergeetje.

Het isje dikwijls zelf ontgaan

ie ~cf:: ik beu ivat mot:

maar op een keer

da n hen ie at: n je laatr.tr lintje te

'ergrootraoedei

Margaretha Schilpzand-Ottenbros

-Gré-
weduwe van Wim Schilpzand

'18 maart 1922 Zandvoort f 8 juni 2008

Willem Schilpzani

Frcd Schilpzand

Correspondentieadres:

F.C. Schilpzand

Van Lcunepwcg 'l'l-'l

2041 LH Zandvoort

Onze moeder is opgebaard op haar kamer (213) in

het Huis in de Duinen, Herman Heijcnnanswcg 73 te

Zandvoort. Kr :s tielegenhcid tot afscheid nemen en

condoleren op donderdag 12 juni van 19.00 tot 20.00 u

^plechtigheid zal plaarsvindcn op vrijdag 13 juni

13.30 uur in de kleine aula van crematorium Westerveld,

.n en Kruidbergerweg 2-6 te Velsen (Driehuis).

afloop is er gelegenheid tot condoleren in de

KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. P. Kuiper uit Leiden

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur PastorC. van Polviet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan o, Aerdenbout

www.aap-parochies.nl

10.30 uurDhrJ.Wesseline

ADSL profassionËsl. betrouwbaar, direct vaat u!

MBlexpu- fr»lGrne[ \s een gflsrjecifllfs&flrgfï regionale

internetprovider met siene («ets in Zend woon. Vele

ZandMüürtersitHfir al waraniB persoonlijke benadering

en diriflcle servies aan huis o' kantoor.

* Gratis prflFusjiorwle*sCBllji1ifl IV NptftXDO
Gralismniam

»Hl' ;i:i.S( rsjndi-r «vnc'Hi
.

Zrjioliik »n pameyliur

Bel & Bestel 023 -b3l MM

of kijk op wwM.nietexpo.nl/adsl

U bent mij een hulp geweest

ei: in de schaduw van Uw vleugelen

zal ik vrolijk zingen

Psalm 63:8

'a een lange strijd is tot ons grote verdriet

overleden, onze eeuwige optimist,

mijn lieve man, mijn geweldige vader,

schoonvader en onze allerliefste opa.

:chtge:

!Ï192G

Gerrit Anthonie Piers
n Alida Piers - van der Mije

A. Piers- van der Mije

Annemieke en Wimbart de Buijzei

Anick en Michicl

Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners die hem
en ons de laatste jaren tot steun zijn geweest.

Ger is nu in liet Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollen straat

67, waar u afscheid van hem ku nt nemen op donderdag

12 juni van 17.30 uur tot 18.30 uur.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 14 juni om
11.45 uurin de Protestantse Gemeente, Poststraat 1 in

Zandvoort.

Aansluitend is de crematie om 13.45 uur in Crematorium

Westerveld, Duin en Krüidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Tijd van samenkomst 13.30 uur.

Na afloop is

koffie kanu'i

r gelegenheid tot condoleren il

van het Crematorium.

Correspondentieadres: Brederodcs

Zaudvijort

tl flat 4, 2042 BA

Lieve Opa,

We zulle ïjou en je grapjes heel erg mis

Wat hebben we veel leuke dingen beleefd s amen!

Je hebt jen st verdiend en we weten dat je

bij ons zult zijn.

Dag lieverd, dikke kus

Sven, Anick en Michiel

altijd

Ify hebb&rv er heel v&et %i*v Uvü

WATERSTANDEN
restaurant aan liet strand

Club Nautique
TEL. 02S - S71 ST 07
www.clubmsutique.nl

juni Hoog Laac Hoog tAAC Hoog

W A X E R

Do 12

Vr 13 00.10

07.00

07.55

11.45

12.56

19.45

20.45

Za 14 01.16 09.06 13.44 21.45

Zo 15 02.16 10.00 1 4.45 22.45

Ma 16 02. 5S 11.10 15.25 23.35

Dl 17 03.34 12.00 16.05

Wo 18 00.10 04.20 12.45 16.46

Do 19 00.40 04.55 12.55 17.15

BURGERLIJKE STAND
31MEI-6JUNI2008

Gehuwd:
Gerritsen, Hendericus Jofiannes Cerardus en: Rabel in k,

Heidi

Geboren :

Kaithlyn Michelle, dochter van: Van Kouteren, Sandro

Sebastiaan en: Van der Storm, llona La u rent ia

Theodoro, zoon van:Bon,William en: Bibow Bon.Cibele

Mylène Juliette, dochtervan: Hus,Johannesen:Meuleman,

Manon Lisette

Guilana Maria, dochter van: Van Schaik, Jerieb Guillaume

en:Daane, JohannaAnita

Aleidus Wilhelmus, zoon van:DeJong,Jacobus Franciscus

Overleden:

Neerincx, Wilhelmus Antonius, oud 83 jaar

Diependaal,Adelberta,oud 55jaar

De Boer, Sieds, oud 73 jaar

De Boer, Jan Hendrik, oud 81 jaar

Van OphemJohannesCornelis Franciscus, oud 75 jaar

Kolderie, Arthur, oud 86 jaar

CARTOON

WAAMD VA.M HET SPANNENDE BOEK

De School:
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maatwerk voor ouder en leerling
Binnenkort zal in Zandvoort de eerste sociocratische school van Nederland worden ge-

opend. Een basisschool, die voor zowel de leerlingen als hun ouders veel mogelijkheden

gaat bieden: flexibele school- en vakantietijden, maatwerk voor elke leerling, unieke be-

sluitvorming en meer leermogelijkheden, zoals Engels, filosofie en kunst. Kortom, een

school van de toekomst.

Het uitgangspunt van De

School is om leerlingen vanaf

devoorschool, 2-en 3 jarigen,

tot aan hun ïgejaarte bege-

leiden en te scholen. Dat gaat

via een door de leerling, zijn

ouders en de school in geza-

menlijk overleg op te stellen

activiteitenplan dat vier keer

perjaarwordt bijgesteld en

dat vanzelfsprekend aan de

wettelijke normen voldoet.

De wijze van gezamenlijk

overleggen, is sociocratisch.

Sociocratie is een weten-

schappelijke en in de praktijk

bewezen wijze van organi-

seren, die uitgaat van gelijk-

waardigheid van individuen.

Denaam komt van de Latijnse

en Griekse woorden socius

(=medemens)en kratein (=re-

geren),en betekent zoveel als:

de medemens regeert.

Eén van de oprichters en

voorzitter van het bestuur

is Marjolein Ploegman, een

Zandvoortse die haar sporen

in het onderwijs verdiend

heeft. Ze heeft een achter-

grond in bedrijfskunde en

opleidingskundeen begeleid-

de tientallen HBO- en MBO-
opleidingen bij onderwijs-

ontwikkeling. "Wijwillen aan

ieder individu de mogelijk-

heid geven om flexibel naar

school te komen. De leerlin-

gen worden tussen 08.00 uur

en 10.00 uur op school ver-

wacht en kunnen tot 18.00

uur begeleid worden. Ook

willen wij flexibel zijn in de

vakantieplanning. De School

is 50 weken per jaar open en

dus kunnen de ouders hun

eigen vakantieperiode invul-

len", aldus Ploegman. "Wij

willen uiteindelijkook voort-

gezet onderwijs aanbieden.

Er zullen regelmatig work-

shops van specialisten aan

de hand van thema's worden

georganiseerd. Dat kunnen

vaklieden zijn maar ook bij-

voorbeeld een kunstenaar of

een advocaat. Ook zullen de

leerlingen van kleins af aan

leren om onder begeleiding

een gezonde lunch voor te

bereiden, vanaf de planning

tot de inkoop aan toe."

"Daarnaast bieden we Engels

aan vanaf groep 1", vult direc-

teur Marijke van der Graaff,

afkomstig uit het interna-

tionale onderwijs, aan. Een

andere Zandvoortse, Linda

Bluijs, is als orthopedagoog

en leerkracht aan De School

ver bonden. Zij heeft zich van-

uit het bestaandeonderwijs

verdiept in desociocratische

achtergronden en is heel en-

thousiast: "Als kinderen op

4-jarige leeftijd aangeven

dat ze willen lezen, kan dat

bij ons. We benutten de ta-

lenten van het kind."

De School presenteert zich

binnenkort in Zandvoort.

Op woensdag 18 juni tus-

sen 20.00 uur en 22.00 uur

en op vrijdag 20 juni tussen

09.30 uuremi.30 uur kunt u

kennismaken met De5chool

in het Wim Gertenbach

College. Meer informatie

over De 5chool kunt u vin-

den op www.deschool.nl.

U kunt ook contact opne-

men met: Linda Bluijs tel:

°6-23998868,Marijkevander

Graaff tel: 06-48478110

of Marjolein Ploegman, tel:

06-25042593.

Muzikanten gezocht
DeOndernemers Vereniging

Zandvoort is op zoek naar

muzikale gezelschappen

voorde nieuwe muziektent.

Het liefst Zandvoorters die

betrokken zijn bij een jazz-

combo, salonorkest, koor of

ander muzikaal gezelschap.

Popmuziek in het zoge-

naamde 'unplugged' genre

is ook welkom! Zolang het

maar in overeenstemming

is met de authenticiteit en

uitstraling van Zandvoort.

Stuur, voor meer informatie,

een e-mail naar info@onder-

nemendzandvoort.nl of bel

met 06-55144389.

COLUMN
Volgens mij...

slaat de oranjegekte toe.

Overal is oranje. Er is geen

ontkomen meer aan. Van

alles en nog wat is in deze

kleur verpakt. En dat alle-

maal vanwege het EK voet-

bal. Ik moet kleur bekennen:

ik vind voetballen niks aan!

Na vele malen uitleg kan het

me nog steeds niet bekoren.

Wel ben ik een absolute fan

van de kleur oranje. De kleur

symboliseert de opgaande

zon en staat voor warmte en

vrolijkheid.

Mijn verliefdheid voor oranje

begon alvroeg.Het liedje'het

is oranje, het blijft oranje,

het is oranje boven' werd op

school vaak geoefend. Jaren

later stond erin mijn huiska-

mer een opvallende oranje

fauteuil met daarbij oranje

overgordijnen. Geweldig!

Ooit had ik een zonnebril

met oranje glazen. Als je die

opzette dan werd de wereld

een stuk vrolijker. Zelfs het

montuur van mijn nieuwe

bril is oranje en on langs kocht

ik een T-shirt in deze mooie

kleur. Want oranje zal in mijn

kleurenpallet nooit ontbre-

ken.

Daarom vond ik het kleuren-

spel bij het gemeentelijke

toekomstdebat 'Toekomst

van Zandvoort' in eerste in-

stantie een leuk idee. Viersce-

nario's waren aan een kleur

gekoppeld: geel, groen, oranje

en een vage kleur paars. Met

de kleurkeuze gafje aan welk

plan je het meeste aantrok.

Voor mij niet zo moeilijk:

oranje! Alleen was deze kleur

gekoppeld aan het plan euro-

pa Beach. Net zoals bij voet-

ballen vind ik dit voorstel 10

keer niks. 'De badplaats van

de toekomst' is voor mij té

grootschalig opgezet.

Zou het een bewuste keuze

zijn geweest om met deze

kleuren te werken? De pre-

sentatie kon mij niet meer

boeien en ik ben eerder ver-

trokken. Bij het volgende de-

bat zet ik mijn oranje

zonnebril op mijn j=

neus. Dan zal onze E
toekomst vast en jj

zeker er vrolijker en ff

zonniger uitzien. z

.0



ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.

30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend

zoekt

nachtreceptionist

voor 1 of meerdere nachten per week.

Werktijd van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Er is een lijstje 'te doen', maar er blijft veel tijd

over voor b.v. studie.

Dus ideaal voor een student, maar ook een

gepensioneerd iemand is van harte welkom.

Reacties graag naar Floris Faber:

023 5715541 ofinfo@hotelhoogland.nl

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.

30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend

zoekt

stevige dame/ heer, die wil assisteren in de

housekeeping
en bij het ontbijt

Werktijden en/of dagen in overleg.

Wij denken aan een vaste aanstelling voor

een aantal uren.

Reacties graag naar Floris Faber:

023 5715541 ofinfo@hotelhoogland.nl

BEAC
T
^XC l_ U

N

Vrijdagavond een

"We lusten ze rauw en

gebakken menu"

Italiaans voorgerecht

Hollands hoofdgerecht

Frans nagerecht met een

Roemeens tintje.

Na het diner kunt u in ons

Holland huis op een groot

scherm de wedstrijd zien.

Voor reserveringen: 02^-5713200

www.beachclubtien.nl

l5MILJIJ!^
Raadsvergadering 10juni jooft

jobtlde t§)
jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Café Oomstee
Zaterdag
14 juni

Halve finale
Karaoke

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Ba.'cztwcee-

Danzee & Chin Chin

Presenteren samen in beide locaties

~LT

Vrijdag 20 juni van 22.00 - tot 05.00 uur

DRESSCODE=WHITE

Grand Café Danzee - Chin Chin

Krant niet ontvangen 7m\ Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

Ö7ANDVO0HTSI-: of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Provincie positief over bestuurskracht

De provincie Noord-Holland heeft bij mondde van gede-

puteerde Moens positief gereageerd op de uitkomsten

van het bestuurskrachtonderzoek, dat de raad dinsdag

besprak. Uit de discussie over de begrotingsrapportage

werd duidelijk dat gemeentesecretaris Harry Coerts de

gemeente Zandvoort na nog geen driejaar weer gaat ver-

laten. De nieuwe parkeerverordening werd vastgesteld,

terwijl ook de plannen voor de sociocratische school

werden goedgekeurd. Bij de hamerstukken werden de

plannen voor de nieuwe huisvesting van de brandweer

en de subsidie voor de door Thijs Ockersen te maken film

"Zandvoort bij de Zee" goedgekeurd.

Cees van Deursen (CL)

vroeg burgemeester Niek

Meijer voor de discussie

mede te delen wat de pro-

vincievan het rapport over

de Zandvoortse bestuurs-

kracht vond. Meijer kon

mededelen dat de provincie

geen onverwachte zaken

had aangetroffen en der-

halve kon instemmen met

de inhoud. De burgemees-

ter kon tevens melden dat

gezien de reactie er geen

sprake is van een mogelij-

ke gemeentelijke fusie. Wel

vroeg de provincie aandacht

voor de intergemeentelijke

samenwerking in de regio.

Het college zal op termijn

komen met een discussie-

nota overeen aantal verbe-

ter punten, waarbij onder

andere de verhouding tus-

sen college en raad aan de

orde zal komen.

Secretaris

Uit de discussie over de be-

grotingsrapportage werd

duidelijk dat de gemeente

in onderhandeling is met

gemeentesecretaris Harry

Coerts over zijn vertrek. Coerts,

nadriejaarnogaltijdwonend

in Friesland, is momenteel om
onbekende redenen op non-

actief.

Parkeerbeleid

De aan pass ing van de parkeer-

verordening in verband met

de parkeer proef in Zuid, lever-

de kritiek op van de kant van

de opposit ie.Wet houder Tates

en Nico Stamrnis (PvdA) ver-

weten de oppositie dat er tel-

kens dezelfde vragen worden

gesteld. GBZ.CDA.GroenLinks

en SP lieten zich echter niet

ringeloren en dienden na een

korte schorsing een motie in

waarin zij vroegen om het

parkeerterrein De Zuid voor

een jaar, met een optie voor

nog jaar maar maxi maal twee,

te verhuren aan de huidige

exploitant. Daarvoor zou dan

wel een nieuw contract moe-

ten worden opgesteld en de

huurprijs worden verhoogd.

De inbreng van GBZ en CDA

die de verordening rommelig

en onoverzichtelijk vonden

voor bewoners en bezoekers,

en kritiek hadden op het feit

dat de regeling voor hen die

op eigen terrein kunnen par-

keren nadelig zou zijn, werd

door de coalitie met steun van

SP en Groen Links van tafel ge-

veegd. Overigens stemden SP

en GroenLinks wel mee met

de motie over parkeerterrein

De Zuid. Desondanks vond ook

die geen genade.WD, PvdA en

OPZ vonden met Tates dat het

vooreen dergelijke beslissing

nog te vroeg is. Eerst moet de

parkeer proef in Zuid, die 1 juli

begint, worden geëvolueerd.

De onderhandelingen met de

exploitant gaan overigens ge-

woon door.

Sportraad

De subsidieaanvraag van de

Sportraad voor een omni-

vereniging of een koepel die

bepaalde taken overneemt,

werd met 8 tegen 7 stemmen

aangenomen. Daarbij was het

opvallend dat de coalitiepar-

tijen VVD en OPZ verdeeld

stemden.

Voorrangssituatie weer teruggedraaid

De voorrangssituatie op de kruising Ha Itestraat/Zeestraat/Kostverloren straat is weer

naarde oude situatie teruggedraaid. Het verkeer komende uit de Zeestraat en Kostverlo-

ren straat heeft nu weer voorrang op het verkeer uit de kruisende straten.

De Zandvoortse Courant

meldde al direct na de her-

structurering van de krui-

sing dat de veiligheid er

niet mee gediend was. Ook

GBZ-raadslid Astnd v.d.Veld

trok aan de bel. Waarom de

beide, onlangs aangelegde

verkeersheuvels in de 'ver-

lengde' Haltestraat niet in

eerste instantie al zijn aan-

gelegd zal wel een raadsel

blijven. Nu kost het alleen

weer extra geld.
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Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR ni
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Afscheid juf Joke zorgen hoefde te

maken omdat het

pension gewoon
een vergunning

zou krijgen. De ei-

genaar besloot, tot

drie keer toe, een

klacht in te dienen

en kreeg uiteinde-

containers in deze straat

vol waren. Eigenlijk vond

de vervuiling zaterdags al

plaats toen in eersteinstan-

tietwee lege dozen werden

neergegooid. Zondag wa-

ren er diverse grijze plastic

zakken naast geplaatst en

was ook de bovenste lege

lijk een telefonische doos al aardig gevuld met

Afgelopen

mededeling "het

rijdag heeft college had (zonder reden)

besloten om de bewoners

van de Oranjestraat géén

parkeervergunning te ver-

strekken." Ook het verzoek

allerlei troep die mensen

zomaar erin gooiden. Als er

1 schaap over de dam is? Is

er geen houden meer aan.

juf Joke Rubeling officieel

afscheid genomen van de

Mariaschool, waar zij 40

jaar les heeft gegeven. Na strekken." Ook het verzoek Geen Kustbus

de zomervakantie gaat er

dus het een en ander in

haar leven veranderen. Op op heden niet gestuurd. Zelfs

haar verzoek werd door de raadsleden die de eigenaar

leerkrachten een musical hebben benaderd zwijgen in

ingestudeerd die vrijdag alle talen,

drie keer is opgevoerd. Tot

volle tevredenheid van het Foetsie

jeugdige publiek dat zo nu Toen de kindercarrousel

en dan de liedjes spontaan werd geplaatst op het Ra ad-

meezong. Joke Rubeling is huisplein zijn er, om ruimte file- of parkeerproblemen,

na haaropleidingterugge- te creëren, witte bankjes en Deze informatie stuurde

gaan naar de lagereschool een drietal boompjes ver- provincie Noord-Holland

(zoals dat vroeger heette) wijderd. Ondertussen staat ons toe. De reden waarom

die ze zelf heeft doorlopen, het carrouselletje op het Zandvoort buiten de boot is

Ze zal in de toekomst niet Badhuisplein op de plaats gevallen, is onbekend.

helemaal wegblijven van waar de picknicktafel stond,

de Mariaschool maarzo nu Ook die is even naar elders

en dan eens invallen. verhuisd. Hopelijk worden

om een schriftelijke bevesti- In plaats van Zandvoort

ging van de weigering is tot komen de stranden tus-

sen Petten en Den Helder

dit jaar in aanmerking om
de bereikbaarheid van de

kust te verbeteren. Vanaf 1

juli tot en met 31 augustus

kunnen bezoekers met de

kustbus de stranden ge-

makkelijk bereiken, zonder

Vrijdag de 13'

Dit jaar is er maar één vrij-

Parkeerbeleid

Pension The 5pring in de

Oranjestraat heeft het even

gehad met de gemeente en

deze gemeentelijke attribu- dag de dertiende en dat is

ten straks wel weer terug opi^juni.Datwordtoppas-

gezet? Voor de bankjes en de sen voor elke zwarte kat die

bomenophet Raadhuisplein u tegenkomt en loop dan

ziet het er somber uit want ook niet onder een trap

zijn uitbreiding parkeerbe- daar zijn de gaten al opge- door. De schrik voor vrijdag

leidvan de Brederodebuurt

die pen juli 2008 van start

gaat. Op 23 maart stuurde

deeigenaareen brief om
in aanmerking te komen

vooreen parkeervergun-

ning. Immers, bewoners

maar ook bedrijven en

hotel-en pensiongasten

kunnen door middel van

een PAP-vergunningeen

ontheffing krijgen van

betaling bij de parkeerme-

ters in de eigen wijk. Binnen

de wettelijke termijn had

de eigenaar nog geen ant-

woord ontvangen en bij

navraag vertelde een amb-

tenaar dat hij zich geen

vuld met straatstenen.

Zandvoort schoon?

Ondanks alle inspannin-

gen is het best moeilijk om
vooral met mooie dagen

Zandvoort schoon te hou-

den. Een bewooonster van

de Kosterstraat constateer-

de dat afgelopen zondag alle

de dertiende kan volgens

de sterrenkunde in elk ge-

val NIET voortkomen uit

het feit dat die datum zo

zeldzaam is. Integendeel

zelfs! Erzijn bij nader in-

zien méér vrijdagen de

dertiende dan andere

dagen de dertiende!

Maar het zou te ver gaan

om daarachter de heil-

loze invloed te zoeken.

Tenzij iemand het verdacht

vindt dat de huidige kalen-

der geldt sinds 15 oktober

1582. Dat was namelijk een

vrijdag. En de paus die hem

invoerde heette Gregorius

de Dertiende!

J>



[vrijeVrijehuizenmarkt
meer voor uw huist

Brederodestraat 89 Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Celsiusstraat 191 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 799.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort

Een royale vrijstaan e villa met carport, oprit voo

meerdere auto's en eer besloten, riante tuin!

plafonds);

"" »™"<"u™- '*"-

Royale hal, sfeervolle w onké'iisrsn-s.ite met schouw en

opens!, deuren naar aa :ii=nz?ri;l = e;t<amermet schuifpu

ac.\ a>: w.n .in. .vosnks.ke- vzv :l
.-. lii;;ouv-,a|:'piïi\i;iii

bij keu ken/g ast en verb lij luxe badkamer met douchecabine

wanddo set, wastafel, ' slaapkamers, 2
e
luxe badkamer

met dubbele wastafel, v hirlpool en douchecabine;

De besloten achtertuin s gelegen op het zuidoosten en

heeft een opp. van maa liefst ca. 230 m !
l

Woonoppervlakte ca. I m', perceel 500 m', inhoud ca.

Willem Draijerstraat 23 Zandvoort

Karakteristieke, halfvrijstaande woni

omgeven door een fraai aangelegde

Gelegen in de zeer geliefde 'Vogelbuurt" i

:? .cdund g aangelegde -zeer diepe en I

Vraagprijs:

€ 498.000,- k.k.

vzv d v. in'souwapp. en toegang tot

1
E
verdieping; 3 slaapkamers, 2"to l«:. m: clerus E-rf.s'ï

igbïd. ;:cii:h=rc!/:n?. v-, ss:afê =n d=s gn radiator;

1" -t ciisr.mi rui •? zo dei.;- Scï>i' a me ;:c- n\e.

E-vös- tijdsn; esii -.-""
jL-li -e'cit bsziiht ging ds pi -=;.. d-

>iedenheeftl

-,'':
i ' 3

!
|j

e
'v akte ca. 135 m !

,
perceel 369 m

Nicolaas Beetslaan 27 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 359.000,- k.k.

Verrassend ruime, uitstekend onderhouden

tussenwoning met tuin op het zuiden in kindvr.

woonomgeving!

Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor de

Begane grond; o.a. modern toilst met fontsr. 'ü/ale v;o

kamer met zitgedeelte met open haard e" ast :-!-- -

lo.ieiTain - ]:si-è ,

..v:;nksi.iks; -z- i>
".-=_!-.

;:;:;. e

jjsgang ï;i mhHir.in. hl ks.ks'. vvs'k'amsi

l
e
verdieping; 2 (optie 3) slaapkamers, moderne badkan

vzv douche, wastaf elmeubel en 2e
toilet;

Besloten, royale voortuin op zuiden en achtertuin op nni

Woonoppervlakte ca. 130 m', perceel 1 18 m'. inhoud rj

320 m s
.

'.'' fuiresl ; 277 m

ïsgsns ur;iid r i'is .voun^anitr •?>. s::h:uv-. e' :c-eücii'ici t;

luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur;

'"-t'dispini' i s =s:l;=meis, Iliks badkamer met ligbad, 2'

toilet, douchecabine en wastafel;

T verdieping; ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;

Voortuin op het zuiden en royale (ca. 12,5 X 10 ratr), beslote

;di:e'lu n i.f Uei noo-clsn ms; vsriLliillsnds terrassen en

--..i i

Hoekwoning met

2 auto's, garage i

Gelegen in rustige v

.a. 4 slaapkamers, oprit voor

riante tuin {ca. 200 m 2
) ronde

onomgeving m Zandvoort Zuid:

g dient grotendeels gerenoveerd tl

et fontein, living m

: 3 s.'iarjkcn' o. ree

/•-.vrd ffl nq 1 ruime zolderkamer met dakkapel a;

voortuin op net westen, zijtuin en achtertuin op het

met stenen schuur en achterom;

Woonoppervlakte ca. 110 m !
,
perceel 2B0m :

, inhoud

Bijzond er fraai afgewerkte 3-kmr maisonnette met

privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over een

grote binnentuin met waterpartij!

Gelegen op de begane grond en l
e
verdieping van app.

tomp es "Korintfta" in het hart van "Park Duijnwijk";

Speels ingedeelde i.i
1

1 met fraa t parHetïfoer en toegang tot

terras, open verbinding naar luxe sern i-open keuksn (,;, div

hoogwaardige inbouwapp.) sn eeuare:. ..;•;= Latkamer ,;.

jss ;; sanitair io a. tca.-'ao-rh'icomo rs: s. .vaa.ifsi-'isi.ii"-;.

luxe toilet met fontein, 2 slaapkamers met toegang tot 2' terra;

Beide terrassen zijn uo hel o;ü=ii plegen irist u tucht over

met waterpartij;

ng in ondergelegen parkeergarage;

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

De leukste courtage van Nederland*;

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per

Persoonlijke en pro-actieve karakter van

Complete makelaardij: uw persoonlijke n

aankoop, verhuur en beheer;

akelaar bij verkoop,

No 3 pay;

Gratis waardebepaling van uw woning;

Gratis hypotheekadvies;

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: fi

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!
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Einde WandeUdaagse met schitterend weer Beachnet
Het einde van de Wande^daagsewasdit jaar gezegend met schitterend weer. Waar vorig jaar wandelaars net op tijd uit

de Amsterdamse Waterleidingduinen gehaald konden worden in verband met naderend noodweer, waren alle lopers nu

in staat hun hele traject afmaken.

Rond 18.00 uur zorgde burgemeester Niek Meijer ervoor

dat de lopers van start konden gaan. Nauwelijks een uur

later was het al weer gedaan en kon de drumband van

Marionettenkorps Irene uit Nieuw Vennep de wandelaars

voor de eerste keer langs de 'Via Gladiola' voeren waar ze

welkom werden geheten dooreen groot aantal familieleden

en andere belangstellenden. Na nog een rondje rond de kerk

konden zij hun medaille en bloemen, ter beschikking ge-

steld door de gezamenlijke ondernemers van het Kerkplein,

in ontvangst nemen. De laatste ^.daagse van dit jaar is de

Zwem4daagsedie van 25 tot en met 29 augustus (men mag
dus één dag overslaan) in het zwembad van Center Parcszal

worden gehouden. Deze krant zal te zijn er tijd de datum van

inschrijven bekend maken.

Gertenbach scholieren

steppen op circuit

Het Wim Gertenbach College in Zandvoort heeft als één

van de speerpunten in haar schoolbeleid het principe 'een

gezonde school' te zijn. Dit principe wordt op alle niveaus

gehanteerd en loopt van de verkoop van gezonde produc-

ten in de kantine, via het verstrekken van flesjes water

voor slechts 10 cent tot het begeleiden van de leerlingen

op het gebied van voeding, conditie en gewicht. Ook biedt

de school de mogelijkheid om buiten schooltijd extra te

sporten.

Als sportief hoogtepunt van vormen en donderdag kur-

het schooljaar zal komende nen de leerlingen een keuze

week een beweegweek ge-

organiseerd worden vooralle

leerlingen uit de klassen 1, 2

en 3. ledere dag gaan ze spor-

ten, zowel individueel als in

groepsverband. Maandag
staat er spinning bij Kenamju

op het programma en dins-

dag gaan de leerlingen tus- gezond lichaam) en wordt

sen 19.15 uur en 20.15 uur op mogelijk gemaakt door de

het circuit op jacht naar het gemeente Zandvoort en

Zandvoortse uurrecord. Alle Sportservice Heemstede/

Zandvoorts zijn welkom om Zandvoort.Voor inlichtingen

hun favorieten aan te moe- over deze sportweek kunt u

digen. Woensdag wordt er bellen met docent LO Guus

gewerkt aan moderne dans- van Dee via: 06-29030304.

laken uit workshops golf,

paardrijden, muur klimmen,

zwemmen, skiën of snow-

boarden.

Het motto van de week is:

"menssana in corporesano"

(een gezonde geest

Bewoners wensen geen
bouwontwikkelingen

Vorige week is het ontwerpbestemmingsplan Boulevard

Noord aan de bewoners gepresenteerd. In dit plan staan

zaken die volgens de bewoners van het gebied hun uit-

zicht en het spaarzame groen zullen aantasten.

Circa 60 bewoners waren

naar de informele avond

gekomen om kennis te ne-

men van het voorontwerp-

bestemmingsplan voor

hun wijk. Hierin is onder

andere opgenomen dat

het braakliggende terrein,

dat een 'duinuitstraling'

heeft, op de hoek van de

Tjerk Hiddesstraat/Burg.

Van Alphenstraat, bebouwd

zou mogen worden met een

flatgebouw van maximaal^

meter hoog en 20 apparte-

menten groot. Een aantal

bewoners zal dan aan alle

kanten door gebouwen wor-

den omringd en komt daar

tegen in het geweer.

Bestemmingsplan nenwet-

houder Marten Bierman

heeft naar vermogen de vaak

lastige vragen beantwoord

en zal een aantal suggesties

meenemen naar het defini-

tieve bestemmingsplan.

door Erna Meijer

Al twaalf jaar biedt Bart Seubring (39) in Zandvoort hulp

aan zowel professionals ais digibeten op het gebied van

computers en alles wat daar zo bij hoort. Oorspronkelijk

woonachtig in Twente en afkomstig uit een horeca familie,

brak Bart met deze traditie en bekwaamde hij zich al op

jonge leeftijd (14 jaar), via de overbekende Commodore 64,

in de vele geheimen die een computer voor velen van ons

nog steeds heeft.

Bart wist onder meer uit drie,

niet goedwerkende compu-

ters, één prima opererend

exemplaar te construeren!

Na de MAVO, de MTS en een

deelcertificaat van de Hbo-

opleiding in Groningen, leer-

de hij in stages en werker-

varingen ook de praktijk van

repareren.

Via een vriend kwam
Seubring in mei 1996 in

Zandvoort terecht, waar hij

ook als internetprovider op-

trad. Door technische pro-

blemen bij de KPN in deze

regio was dit de eerste keer

geen succes, het heeft hem
toen helaas veel geld gekost.

Thans kunt u voor heel veel

zaken bij Beachnet terecht.

"Wij kunnen in de eerste

plaats de meest exclusieve

en exotischecomputers leve-

ren, maar ook een computer

aanpassen aan de huidige

standaard. Eén van de speci-

aliteitenvan onze technische

dienst is de moeilijke taak

om bij een crash de data op

te halen!" Naast de 'gewone'

problemen met een netwerk,

het continue vastlopen, het

opruimen van rommelcodes

of het per ongeluk format-

teren van vakantiefoto's,

heeft Bart ook verschillende

vreemde zaken meegemaakt.

Zo moest hij te hulp komen,

nadat een buurkonijn de

elektriciteitsdraden kapot

had gebeten (uit eigen er-

varing van de schrijfster), zat

er een keer een zwemkaart

in een floppydis ken bleek er

eens een compleet nest jon-

ge muisjes in de PC te zitten,

die het helaas niet hebben

overleefd! Zijn belangrijkste

advies luidt:"Doe niets meer,

ga niet zelfverder rotzooien,

maar zet de pc uit!" Als Bart

zelf naar klanten toegaat,

blijft de winkel open en

wordt men prima geholpen

door parttime medewerker

Raymond van der Sch riek.

Naast het leveren van de

hardware (pc, laptops, prin-

ters en schermen) heeft

Beachnet ook,volkomen merk

onafhankelijk, alles op het ge-

bied van de randapparatuur.

Het internetcafé biedt daar-

naast de mogelijkheid, voor

vakantiegangers en mensen

zonder aansluiting, om met

de hele wereld te communi-

ceren. Bart Seub ring, al ja ren

onafscheidelijk vergezeld

door zijn trouwe hond Jody,

heefteen fraaie slogan in de

zaak hangen, luidende: 'Bij

IT-ers gaat alles automatisch,

maar niets vanzelf!'

Beachnet, computer & inter-

netcentrum, Haltestraat 61.

Geopend van dinsdag t/m

zaterdag van 12.00 tot 19.00

Tel. 5730749 / 06-41286175.

E-mail: info@beachnet.nl.

www.beachnet.nl.

J>



Zaterdag 14 juni open huizen route van 12:00 tot 15:00 uur
Tevens donderdag 19 juni "Koopavond": u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00 tot 20:00 uur

Een schitterend 2-kamer appart

3 kamers) met een ruimewoon-

open keuken een fraaie badkam

en eetkamer, een

:r met ligbad én

• Uftertinpandige bergingaan

• Celegen in Zandvoort centrun

• Woonopp.: ca.yom', LAGE servic

vezig;

doch in de luwt

tosten €75,= p/n

Vraagprijs; € 229,000,= k.k.

I»

Woo nop pervla

Vraagprijs: € 2;

taande boulevard gelegen met fraai z

:e kosten € 200,= p/m. IncL voorscho

• Inclusief privê-parkeerplaats in de par

> Lage servicekosten € 102,= per maant

> Woonoppervlakte:ca8o m'excl. balki

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Het is recent verbouwd en verkeerd ir

Celegen in het karakteristieke centn

Woonopp. ca.8 om', perceelopp. 6om
|* Geen deelname Koopavond.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

^ GREEVEN
1:1 .1 k v I .1. .1 : d : 1 ö.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Um<£
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na
^JEEEEJÏ!

Timo Greeven

'Boekenbal' in Zandvoort
Zaterdag 21 juni wordt het Kostverlorenpark omgetoverd

tot een waar boekenfeest voor kinderen. De kinderdag-

verblijven Pippeloentje en Pluk vieren dan hun jaarlijkse

zomerfeest. Dit jaar is als thema 'kinderboeken' gekozen.

Rupsje Nooitgenoeg, Nijntje, Kikker en Dikkie Dik staan

die middag klaar om de kinderen te ontvangen met hun

avonturen.

"Het zomerfeest wordt geor-

ganiseerd voorde kinderen van

de beide kinderdagverblijven,

maar wij willen zoveel moge-

lijk kinderen in Zandvoort een

leuke middag bezorgen. Dus

ookalle andere kinderen in de

leeftijd tot ongeveer 5 jaar zijn

van harte wel kom", vertelt di-

rectrice RelindeAdegeest. Dus

heeft u kinderen in deze leef-

tijd, loopt u dan gerust even

langs het Kostverlorenpark.

Het boekenfeest is gratis

toegankelijk en vindt van

14.00 tot 17.00 uur plaats in

het Kostverlorenpark, ingang

Quarlesvan Uffordlaan. Het

feest wordt afgesloten met

een groots Boekenbal in de

tuin van kinderdagverblijf

Pippeloentje (vanaf 16.00

uur).

Strandpaviljoen

Thalassa 18

Zoekt voor het seizoen

enthousiaste sous chef

en personeel m/v voor de keuken.

Werktijden bespreekbaar.

Tel.: 023-5715660

COLOFON
hijnt iedere donderdag

aan-huis bezorgd in het

m wordt gratis

Zandvoort en Bentvele
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Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 02 3 - 5732 752
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Kundalini yoga:

een inspirerende ervaring
Net zoals vorig jaar is het weer mogelijk om bij de strandpaviljoens Tijn Akersloot en Mango's Beachbar mee te doen met

Kundalini yoga. Onder vakkundige begeleiding van docente Alena Zastrow, wordt je op een ontspannen en dynamische

wijze bewust van je lichaam. Kundalini yoga is een investering in je eigen gezondheid, welzijn en bewustzijn.

i

Er zijn verschillende soorten van yoga. Het verschil tussen

Kundalini yoga en deandere vormen isdatde oefeningen dy-

namischer zijn. Tevens richt het zich sterk op de bewustwording

van je eigen bron van levensenergie waarbij het vooral gaat orn

het uit houdingsvermogen,ademhaling en om de spierkracht te

trainen met lichaamshouding (asan a's). De yoga lessen zijn zeer

actief en worden onderbroken voor meditatie, zang, mantra's

en aderntech n ieken. De vu u ra deining iséén van de belangrijk-

ste ademtechnieken in de Kundalini yoga. De lessen worden

afgesloten met zang en heerlijke ontspanning.

Voor iedereen

Je hoeft niet bijzonder lenig te zijn om aan de lessen deel te

nemen. Wel is het beter om het geleidelijk aan te doen en

zo je tempo zelf te bepalen. Trek gemakkelijke, los zittende

joggingkleding aan (bij voorkeur wit) en neem een of twee

fleece of wollen dekentjes en een yogamat mee. Een goede

raad is om minstens drie lessen te volgen, om inzicht te krijgen

in wat Kundalini yoga met je lichaam doet. De keuze om de

lessen te volgen is flexibel en je kunt zelf bepalen welke tijd

het beste uitkomt.

Thematische lessen

Op zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur starten de les-

sen met thema van 15 juni t/m 14 september bij Mango's

Beachbar Strandpaviljoen 15. Op woensdagavond van 19.30

tot 21.00 uur begint de eerste Iesvani8junit/m 17 septem-

ber bij Tijn Akers loot strand paviljoen iB. Bij slecht weer vindt

de yoga binnen plaats. Een io rittenkaart kost € 115, losse

lessen kosten € 12,50.

Nieuw is dit seizoen de5adhana (Kundalini yoga ritueel). De

locatie is Mango's Beachbar op zaterdagochtend van 5.30

tot 8.30 uurop28juni,26juli, 23 augustus en 13 september.

De kosten zijn € 15 per ritueel. Voor meer informatie: www.
nympheia.com

Druk bezochte Netwerklunch bij De Albatros
Voor het derde jaar op rij heeft restaurant De Albatros

in de Haltestraat voor de collega's en bekenden uit de

regionale horecawereld een Netwerklunch georganiseerd.

Onder de gasten waren ook veel genodigden uit de

Zandvoortse horeca.

lunch en hij presenteerde

samen met zijn wijnleve-

rancier enkele topwijnen.

"Ik ben er twee jaar geleden

mee begonnen omdat ik het

vaakjammervind dat ik niet

altijd de juiste tijd had om
aandacht aan bekenden en

collega's te besteden of bij

nieuwe bedrijven langs te

gaan. Uiteraard is dat gevoel

vice versa en dat het werkt

bleek vorigjaartoen wij res-

taurateurs en chef-koks van

ruim 80 bedrijven in huis

hadden. Ook toen was het

mooi weer en konden we
heerlijk op het terras bijpra-

ten", aldus Van Goor.

Samen metzijn medewerkers van Goor voor deze gele-

serveerde uitbater Richard genheid weer een perfecte Hij serveerde als begin een

aantal lekkernijen, waaron-

der uiteraard de Hollandse

Nieuween oesters die op di-

verse manieren waren bereid.

Vervolgens kwamen, tegelijk

met diverse soorten sushi's,

diverse soorten zeebanket

op tafel: van king crab tot

scheermessen en van scan-

nerkreeft tot oesters en alles

wat daartussen valt. Daarna

was het kalfsvlees van grote

kwaliteit dat gretig aftrek

vond bij de verzamelde culi-

naire kenners. Nadat er een

passend dessert was geser-

veerd, dat weer gevolgd werd

door een uitstekend kopje

koffie, gin gen de gasten weer

huns weegs met een groter

netwerk dan voorheen.

.0



Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Calvin Klein

\xwvim^J™ümderdm

La
Bonbonnièrè

Halteslfaat 33
ZANDVOORT

tel. 0^3-571 5So4.

ISerweiije aader met een, taart

in de norm man een averüemd

afeen daas- Heerlijke bonbons,

isan £eanida&

"Elke dag, aers gebak,

man, Tummer&

Jeugd Toneelvereniging Wim Hildering speelt

op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2008

Het blijspel

"Soort bij soort"
van Jan Staal

In theater De Krocht - Grote Krocht 41- Zandvoort

Kaartverkoop v.a. woensdag 11 juni bij Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal

Aanvang voorstelling 20.15uur, zaal open 19.30 uur

Entree prijs € 5.-

Vaderdagtip (is juni)

Straatnamenboek van Zandvoort
A

Uitgave van het l

Genootschap Oud Zandvoort ^M

Nu in de aanbieding: €14,95

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende Grote Krocht 18

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

LA G?NTANELLA
pizzeria/ rlsrorante itailano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Word vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl • SportSp-OTUflütf ZzmrJvoort!

zomervakantie

zoeken wij invallers

voor de bezorging

in diverse wijken

Bel of mail

ZVO Verspreiders

06 - 1139 1478 of

info@zvo-verspreiders.nl
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Twee concerten Classic Concerts
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Spreuk van de week:

C'l

borttitstrevendj/tist denken is vviiiirbeid vinden in bet T§L
omsaarscbijnlijke en renliten vinden binnen dromen''

MarcoTermes

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)
[ff§l

Jeugd Wim Hildering speelt

'Soort bij soort'

De jeugdgroep van Toneelvereniging Wim Hildering

speelt het blijspel 'Soort bij soort', geschreven door Jan

Staal, dat zich afspeelt op de Albert Cuyp markt. De uit-

voeringen zijn op vrijdag zo en zaterdag zi juni in De

Krocht, aanvang 20.15 uur-

Stichting classic Concerts verzorgt komend weekend twee

concerten. Op zondagmiddag 15 juni aanstaande zal in de

Protestantse kerk het Haarlems vrouwenkoor Malle Babbe

weer een concert in de reeks Kerkpleinconcerten verzorgen.

Zaterdagavond is de kerk het domein van de jonge orkestle-

den van het Durham University Hill Orchestra.

Eigen lijk behoeft Mal Ie Babbe geen introductie. Het swingen-

de koor van dirigente Lenyvan Scha ik heeftal menig concert

in Zandvoort verzorgd. Het is doorhaarin 1982 opgericht en

is vernoemd naar een beroemd schilderij van de Haarlemse

schilder Frans Hals. Het repertoire is zeer gevarieerd en loopt

uiteen van klassieke muziek tot folksongs.

Song of Survival

Vrouwenkoor Malle Babbe werd bij velen bekend door het

zingen van 'Song of Survival', muziek die is ontstaan tijdens

de Tweede Wereldoorlog in een Japans interneringskamp

opSumatra.Opvodjes papier noteerden twee zeer muzikale

vrouwen, Nora h C ha mbers en Ma rgaret Dryburg h, stukken i

n-

stru mentale muziek die zij uit het hoofd ken den. Deze muziek

arrangeerden zij voor vierstemmig vrouwen koor. De vrouwen

in het kamp gebruikten hun stemmen als instrument, zo

ontstond het 'stemmenorkest': een koor uit 30 Nederlandse,

Britseen Australische vrouwen. Op 27 december 1943 gaf dit

stemmenorkest haar eerste concert, een heel emotioneel

gebeuren. Nog steeds wordt Vrouwenkoor Malle Babbe ge-

vraagd om bij herdenkingen Song of Survival te zingen en

bij elk concert dat Vrouwen koor Mal Ie Babbe geeft, staat een

stukje5ongof Survival op het program ma. Het gratis concert

begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur open.

Durham University Hill Orchestra

Een samenwerkingsverband tussen Classic Concerts en Club

Europe Concert Tours voor jongeren brengt zaterdagavond een

Engels universiteitsorkest naar Zandvoort: het orkest van de

Durham University. De orkestleden, tussen 18 en 21 jaar, zijn

zeer getalenteerde jongeren die een toer door Europa maken.

Zij spelen zaterdagavond onder leiding van Darius Rackus de

Symophonie no.g.'FromtheNewWorld'.van Antonin Dvorak en

RichardWagners'RideoftheValkyries'(Walkürenritt),deeerste

scènes van deel III van Die Walküre (2e opera uit de vierdelige

serie Ring des Ni bel ungen). Dit concert is eveneens gratis toe-

gankelijk en begint om 20.00 uur. De kerk is dan om 19.30 uur

open. Na beide concerten is een open sch aalcollecte.

Zandvoortse kunstenaar in de hele wereld gevraagd
De Zandvoortse kunstenaar Arvee mag zich in een steeds

groeiende belangstelling door de hele wereld verheugen.

Komende maand zal hij voor de derde keer in New York ex-

poseren en staat er in juli een expositie in Beijing (China)

op het programma. Tevens heeft hij uitnodigingen voor

solo-exposities in Montreal en Toronto ontvangen.

Artatra zijn werktonen op de op de LineArt manifestatie in

komende AAF in Amsterdam Gent (B). Zandvoort heefteen

en zal galerie Natascha uit internationaal zeer erkende

Knokke (B) datzelfde doen kunstenaar in haar midden!

In de tijd dat de kunst lijkt

te worden geregeerd door

figuratie en realisme, is de

Zandvoortse kunstenaar

Arvee trouw gebleven

herkenbare signatuur. Dat

legt on ze plaatsgenoot geen

windeieren want de kun-

stenaar is tot medio 2010

volledig volgeboekt 1

zijn lyrisch abstractiewerk en exposities in galerieën en

heeft hij zich verdiept in een kunstbeurzen. Zo zal galerie

Het verhaal speelt zich afin

en rond het kledingwinkel-

tje Jo, de weduwe die ook

een marktkraampje heeft.

Ze kan het hoofd nauwelijks

boven water houden, maar

ze blijft positief en ziet de

zonnige kant van het leven.

Het stuk is doorspekt met

Amsterdamse humoren de

klanten van Jo dragen daar

zeker aan bij. En wat te den-

ken van Nol de visboer, die

voor dewinkel van Jo staat

en stiekem iedere dag een

metertje stoep erbij pikt.

Maarerisookeen serieuze

ondertoon, een actueel

gegeven. De buitenlander

krijgt de schuld van alles.

Hoe gaan de marktmen-

sen hiermee om?

De uitvoering staat onder

leiding van de nieuwe

jeugdregisseur Zakaria

(3e jaarsstudent aan de

Amsterdamse Toneel-

academie).

Kaarten a € 5 zijn vanaf

11 juni te koop bij Bruna

Bal kenen de, Grote Krocht,

of op de speelavonden

aan de zaal.

Opnieuw Korendag
Na het succes van de eerste editie van de Zandvoortse Ko-

rendag 'Zingen aan Zee', staat er voor 6 september aan-

staande de tweede editie op het programma. Het organi-

serende, Zandvoortse koor The Beach Pop Singers is al druk

bezig om het programma vorm te geven.

In ieder geval zullen weer

20 koren uit heel Nederland

naar Zandvoort komen voor

deze unieke dag. Zij zullen de

hele dag in de Protestantse

kerk aan het Kerkplein weer

hun beste beentje voorzet-

ten. Er is gekozen voor de-

zelfdeformule als vorig jaar.

Iedereen kan dus binnenko-

men en vertrekken wanneer

hij of zij dat wil. Alle soor-

ten koren doen mee aan

de Korendag 2008: groot,

klein, klassieke koren, gos-

pel-, pop- of shantykoren.

Er kunnen geen koren

meer inschrijven omdat

het maximale aantal al

is bereikt. Kijk voor meer

informatie op de website:

www.zingenaanzee.nl.

Q. M



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand juni?

500 CR SHOARMAVLEES +
5 PITABROODJES + SAUS

SAMEN € 5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
WJ KwfckiQ vun \m v«N#ntl*r

-^toerkoop.nl ps

&TROMP

ZandvoortPas 5% korting *

DobeyZanivoart • Grote Krocht 28
2042 LX Zanivoorl • 02.1-"l"!4r

• korting geldt niet op aanbiedingen

Koene CJcanJng Service *Sr j

www.koenecleaning.nl « 06-14 32 44 44

Cl El
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas (€7.50)

O Verlenging ZandvoortPas (es.ooj - Pasnr .

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

.

Betaling CONTANT

is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesam en met een wel komst ka do,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Zandvoortse Met de aangeheihtetegoedbon voorei

-f 61 57.69 055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewen

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mir

advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

i

Yoga voor kids
10% korting cursus kinderyoga

Visitez
lefourni
de Paul

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain au
raissins

)d geldig toten rnd'.vO'.Ti^dii 10 ... n .!

.'n dia-" in onze uestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 !2 B6S

j:it-iïeneno::en "qjti.itk'ri :n :: v.

Vrijdag 13 jtmi

Nederlemd-FranfcrrjS: 20.15

bg elk Nederlands doelpunt een

rondje bier van de zaakH Tot danl

eand Coft 25. Kerkstratrt 25 - Tel. 5Ï13510

«*
^tSë1 NÖ£t

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Pnkveldstrant 19 - Hoek Lippleintje

PasWfers opqFLET
$e iraantf juni tij

Safelicafé

VarïWsïraas saterï

Ine!, glas wijn € 10,-

fcf*»* W> 1-8.00 - tot 23.00 m
woens&o* gestoten

Zeestraat 56 - 075 575+001

FitFlop slippers:

een work- out terwijl je loopt!
Image Outdoor heeft dé primeur van deze zomer: de Fitflop

slippers. Deze rage is overgewaaid vanuit Engeland. Niet

lang daarna ging ook Amerika massaal aan het Fit Floppen.

Met Oprah Winfrey voorop. Voor de ZandvoortPashouders

geeft Image Outdoor op vertoon van de pas een speciale

aanbieding: bij de aankoop van een paar FitFlops een gra-

tis zonnebril naar keuze.

^NBVOORT

-nQpPtfri^SlfrplïrP-

Ttikt? Fïve
Voor de Zandvooi tPashoiidei s

Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-571*119/info@tfaz.nl

Wat maakt de FitFlops zo bijzon-

der? "Het zijn slippers die ontwor-

pen zijn om de fitheid en spier-

versterking te vergroten, maar

daarnaast hebben ze nog meer

kwaliteiten", vertelt eigenaar van

Image Outdoor Piet Goossens.

Personal trainer van beroemdhe-

den Marcia Kilgore kwam met het

idee om schoeisel te ontwerpen

dat vet verbrand, spieren versterkt

en zorgt voor een betere houding.

Tijdens het ontwerpen kreeg

Kilgore hulp van een professioneel

team schoentechnologen. Eind

mei vorig jaar zijn de FitFlops uit-

gebreid getest door de Universiteit

van Salford en door de fysiothe-

rapeut van het Brits Olympische

Team. De resultaten bleken ver-

bluffend te zijn. Na

onderzoek is na-

melijk gebleken dat het drage

van FitFlops meerdere positieve

uitwerkingen heeft. Denk daarbij

aan het verstevigen van been- en

achterwerkspieren, het verlichten

van chronische rugpijn en het

verlies van overtollig kilo's. Op dit

moment wordt er ook gewerkt aan

een wintercollectie.

De FitFlops ontketenden een ware

rage in Engeland en Amerika. Nu is

de Benelux aan de beurt. "Wij zijn

de enige in de regio die de FitFlops

verkoopt. Ze zien er niet alleen heel

mooi uit, maar door de revolutio-

naire vormgeving is lopen op deze

slippers tegelijkertijd ook meteen

een work-out. Als je FitFlop aan

hebt, dan ben je aan het trainen",

aldus Piet. Samen met Annemiek

vanderMeulen runthijdewinkelin

deBurg.Engelbertstraat.Dewinkel

heeft een uitgebreid assortiment

aan kleding, schoenen en acces-

soires voor recreatie in de buiten-

lucht. "De klanten kunnen bij ons

ook terecht voor 'gewone' slippers,

shorts en bikini's.We verkopen top-

merken alsOxbow, Musto, LaFuma,

Muchachomaloen Brunotti",somt

Piet op.

Image Outdoor, Burg. Engelbert-

straat 94B, tel. 025-5389695. De

winkel is zeven dagen in de week

geopend.

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

ssem & Le Patichou - Raadhuisple

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alphensti

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Siegerst

Nympheia - www.nympheia.cort.

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Health Centre -57 7325

Mode en trends:

lli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

ibiforShoes - Kerkstraat

haozzz - Schoolstraat

ionfet'ti mode - Haitestraat

mage Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haitestraat

Wonen en onderhoud:

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraa

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteeee IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:



DORSMAN
ASSURANTIËN

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Thuiszorg Nieuw Unicum

_ zorgtf
zelfstandigheid %mJ
We grociEnT Dnirum zijn mij cip zoek n.nn

VERZORGENDEN
vdot om ihm^zc'r^tcj.m.

Ttiuivwg Nieuw Unicum maakt h-et mogelijk dat de dient thu» kan blijven wonen.
Wij ond'f'Wi'Uit*» mensc n jn« ernstige lichamelijk bcpeiiingen fn.'of«n herwn-

trtichadk^r.gbyhetaell'itafld^wörteit. Wij leveren daartoe zür^öp ti|dM»ppcn artde

danardtreThyiïiofgCnr£diniisdii«. b'jvoo*b«rd vrotg in de ochtend oFla.aii*i dt

avond. Óc cnmpleKE beperkingen van drenten nuakl dat wij Lnge [*jd bij ceridbenE

lijn rjoor middel vut inc«iHsdtoiingWr}gnïtin wij df -sp«ineiï deskundigheid van
urue ui*dew*rk*ri. We ridiLen unt, ni«L jlleen up volwassenen, oukde cndefWei

van (ortdmn nttmt «n Ewominendr plaais in.

,-,:

We verwachten Jat je cnthóuiiast en zelfstandig benrt. Daarnaast zij.it icciale vaardig-

heden ta coHegiaJiieir. belangrij Vetig+nwhappen. VMrdtfunrtie'.an wwrgendcheb
je nnnim.ul een diploma in de verzorging op niveau 5. Erv.inng in de onderstenriing

nn nHRHn ma «n lifhamflijjke bepMinj. ii een pr*. Voor het beio*«ren wn clifmen

mnjk ie jcebruilc van é*n van de fc-rdnjK.iut-tt'i , he- is du 1, nncKdjakelipk dal je je m bewijs

hel*.

De werktijden zijn beipre*kbaar; aok wanneer je alleen ap üpctiFickc tijden, bijvoor-

befld inde avond, beschikbaar btnr,. horen we s.raa£. van j*.

Auibad
Afwikkelende functie «jor venarcenden. De arbeidsvoorwaarden lijn conform de

CflOGrfiafldiciptcrtïöi'g. D* functie verzorgende is ingedeeld in FWC 35 (mammaal
€ 2.2ai,-bHj een ful!lti.medi*r*5CVMb-.ndJ. Wij kennen een tejemaiK kDrningn.de reis-

küMtn eo e«i ner.s«ijslart conform het MKiA.

GAlMWMHU1

Je schriftelijke npaelie kun je richten aan de ardeNn^ ueriorteel-ja ken, s.a.v.

Ar>jaZijd<rrtH'd h pe«of»celirunciionar-rt, Zj-idvöonseljan 165,2042 XKZandVöon.
e-mnil a ?ijrf*MveldCi*niruw-ijnif:im nl nt vna liet dhgïtale -vïlliriratKrronTiijlnT op
vAvw.nituwuiicum.nl. Meer informatie over de functie h t* verkrijgen bij Linda Haak,
coordmartir ihuiwcrg en reserveporil, Telefoon 0?3 - 57611 4Q.

nieuwe
unicum

Strandpaviljoen Thalassa 18

Het Haringhappen van zaterdag j.1.

was weer groots!

Met dank aan:

De Babbelwagen

Klaas Koper

Café Koper

Gré van der Berg

Ad Goossens

Victor Bol

Broer

Michel Maas

Haringhandel A. Hoek

Irma de Jong

Meedenkers

Dia's

Dorpsomroeper

Gemengd Zandvoorts Koper ensemble

Accordeon

Gitaar

Springkussen

Orgel

Boot vol vis

Haring

Fotograaf

Oma, Ton Drommel en Marcel Meijer

Namens Anita, Huig + team bedankt!
Wordt vervolgd.

Printing People Group

1*. JVJ"

Van ontwerp tot eindproduct
Printing People Zandvoort

(tegenover het gemeentehuis)
levert o.a. de volgende kwaliteitsproducten:

t db»
1 ïtG

|t-h^^;

M ""

• Flyers/Folders

• Vlaggen

• Spandoeken

• Ontwerp/DTP

• Beachflags

• Posters

• Huisstijlen

• Stickers

• Beurssystemen

• Textielbedrukking

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

«BltlttflWtèttilïWA
Dorpsgenoten

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 12 JUNI 2008

Joerike

Zandvoort heeft twee openbare toiletten. Eén is gekop-

peld aan het busstation en de andere is in het Rotondege-

bouw waar Joerike al vroeg in het seizoen aanwezig is. Dit

jaar is het io jaar geleden dat onze dorpsgenoot van deze

week bij de gemeente werd aangenomen als pachtster

van de openbare toiletten. De vacature was ontstaan na-

dat het echtpaar Riet en Huig Molenaar (na lange dienst-

jaren) er mee stopten.

Tekst enfoto Nel Kerkman

Joerike voegt er nog dan :ci-
" Ik jaar <ürr-ci vaste gasten

langs om me even gedag te zeggen. Ook heb ik op de achter-

grond altijd muziek aan die ik aanpas aan de stemming van

de klanten. Soms zijn t

relaxte muziek."

lensen druk of cha jnjni 'dan draa

Informatief

Tussen het gesprek doorkomen er klanten binnen. Een moeder

krijgt na het piasritueel haartwee kinderen niet mee, want er

staat leuk speelgoed om de wachttijd te verkorten. Een me-

vrouw vraagt de kortste weg naar het station en iemandanders

komt met haar kindje langsom Joerike te begroeten. Eigenlijk

Nieuwsgierig als ik ben, wil ik meer weten over de aardige vervult Joerike een VVV functie en ze promoot Zandvoort in

dame die me altijd vriendelijk groet als ik langs loop. Ooit heb alletalen."Kijk,datvindiknouzoleukaan dit beroep. Gezellig

ikzelf een seizoen sbaan als toiletjuf bij een strandtent gehad met mensen om gaan. Trouwens, als natuurmens is het toch

heerlijk om altijd in de buitenlucht te zijn? Dat is

beter dan opeen saai kantoor.Verderwerkik's

winters al io jaar in de beveiliging bij Mojo

Concerts. ik ben tijdens concerten verant-

woordelijk voor de artiesten."

Grote wens
Na de Hannie Schaftschool en de

MAVO in Heemstede heeft Joerike nog

diverse opleidingen gedaan. Eigenlijk

had zeverderwillen gaan en dan meer

richting musical, dansen en toneel, maar

dat was en is nog steeds een stille wens

van haar. Hoewel, het begin is er! In haarvrije

tijd schrijft Joerike teksten voor Nederlandstalige

liedjes en ze heeft intussen al liedjes op CD staan. Als

itlaatklep schrijft ze, in schriftvorm, verhalen en gedichten

twee herentoiletten plusvijf urinoirs en verder zijn er kleedca- waar ze verder niets mee doet. "Weet je wat me nou zo leuk

binesen twee warme douches. Al les ziet er kraakhelder uiten lijkt? Om straks in depromotiefilm vanThijsOckersen te laten

over het kleinste detail is na gedacht, want zowel bij de dames zien wat vooreen belangrijke rol de toilettengroep vervult in

als bij de herenafdeling is er een aankleedplank voor baby's en het Zandvoortse strandseizoen. Want deze sanitaire voorzie-

iedereen mag gebruik maken van de opmaakhoek om zich, ningiseen van de criteria om de internationale kwaliteitslabel

voordat men weer naar huis gaat, lekker op te tutten. Ik denk van de blauwe vlag te behouden. Daar werk ik toch maar mooi

dat Joerike de enige toiletjuffrouw is met een gastenboek. Het aan mee." Spontaan zet ze de CD met haar liedjes op, vanuit

is enig om de tekeningen en de tekstjes te lezen die grote en de toiletruimte klinkt vrolijke muziek. Opgewekt ga ik naar

kleine bezoekers in het boek schrijven. De toiletten worden hu is. Wat heeft Zandvoort toch bijzondere dorpsgenoten! Die

in alle talen geroemd 'wat een enig plekje en wat schoon!', moeten we koesteren.

Waternet opent nieuw bezoekerscentrun

en ik moet zeggen, het viel me zwaar tegen. Want

er komt meer bij kijken dan alleen maar naast

het schoteltje zitten. Op een middag ging ik

naar Joerike om te vragen of ze mijn dorps-

genoot wil zijn. Zo bescheiden als ze is,

wil ze in eerste instantie niet. Maar na

een gezellig babbeltje zit ik uiteinde-

lij kop de stoel naast het schoteltje om
kennis te maken met Joerike die van de

toiletten een gezellige en een schone

huiskamer heeft gemaakt.

Klantvriendelijk

Joerike heeft bij de gemeente een contract

voor onbepaalde tijd afgesloten. Vanaf maart is

ze, als de weersomstandigheden gunstig zijn, elke dag

de Rotonde aanwezig. De toilettengroep heeft vier da mes en

Het bezoekerscentrum van Waternet in de Amsterdamse

Waterleidingduinen is verhuisd naar het voormalig pomp-

station 'De Oranjekom' aan de ie Leyweg in Vogelenzang.

Dit karakteristieke gebouw uit 1931 werd voorheen ge-

bruikt om het water van de Oranjekom naar de waterzui-

vering op Leiduin te transporteren.

Hoewel het nieuwe bezoe- leidingduinen. Op deze dag

kerscentrum al wel open laat Waternet u zien wat er

is, wordt het pas op 21 juni in de duinen te beleven valt.

officieel geopend. Ter gele- Ook krijgt u een indruk van

genheid hiervan organiseert wat er allemaal moet ge-

Waternet dan een open dag beuren om dit bijzondere

in de Amsterdamse Water- gebied zo mooi te houden.

Daarnaast zijn er onder an-

dere demonstraties, excur-

sies, stands en diverse kin-

deractiviteiten. Om 11.30 uur

is de officiële opening van

het bezoekerscentrum. Dan

worden tevens de winnaars

van defotowedstrijd bekend

gemaakt. Van 12.00 uurtot

17.00 uur is er van alles te

beleven. U bent van harte

welkom!

Q-

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Serieuze zomerdip
We krijgen een flinke zomer(strand)dip voor onze kiezen

in Zandvoort. Temperatuurverschillen tussen het opge-

warmde Europese continent en de koelere omringende

Noordzeegebieden zijn de belangrijkste weersbepalende

factor.

Als we het nog wat gede-

tailleerder bekijken (deze

situatie wordt vanaf van-

daag actueel) zien we dat

als reactie op het warme
Europese vasteland koelere

lucht vanaf de Atlantische

Oceaan gaat toevloeien.

Daar is de luchtdruk dan

juist relatief hoog en lucht

stroomt ongeveer van ho-

gedruk naar lagere druk.

Als dit weerbeeld met in-

stroom van frisse zeelucht

langdurig is in juni, spreekt

men niet zelden van een

'Europese moesson'.

Ook de term schapen-

scheerders koude wordt

wel eens gebezigd, hoewel

die 'koude' officieel pas eind

juni kan voorkomen. Maar

die dip in het zomerweer, zo

tussen 10 en 20 juni, stond

vroeger dus ook al bekend

en vanwege de bewolking

diejuist in dattijdpad vaak

hardnekkig was, vond men

dat een prima moment
om de schapen te sche-

ren. Immers, de goeddeels

afwezige felle junizon kon

dan minder inbranden op

de kale huiden van de net

geschoren schapen.

Met name dit tweede deel

van de week wordt het ge-

voelig 'frisser', met richting

weekeinde overdag (tij-

delijk) een schamele 15-16

graden op de westkust. Na

dewarmtevan deafgelopen

tijd (bijna 26 graden dinsdag

nog in Bentveld) is het dus

voorlopig afzien qua zomer-

weer.

De buienkans neemt deze

donderdag al toe, zonder

dat er veel regen gaat val-

len in eerste instantie. Het

weeke i n de za I wa a rsch ij n I ij k

vooralopzondag (wat) regen

geven. Zeker is dat het zicht

dit weeke in de stukken beter

zal zijn dan een week terug.

Vooral zondagochtend die

vervelende mistflarden vlak

aan zee. Twee kilometer uit

zee was het toen trouwens

al overtuigend zonnig!

Waarschijnlijk zal de zo-

merdip ruim een week
aanhouden (ongeveer tien

dagen) en daarna lijkt het

Azorenhogedrukgebied
weer met een uitloper op

de proppen te komen, met

een mogelijke stabilisatie

van het weer. Vroeger, toen

de meeste zomers nog koud

en nat waren, kon zo'n situ-

atie met schapenscheerders-

kou wel drie tot vijf weken

aanhouden en op sommige

avonden brandde de kachel

dan bij een graad of 12.

Do. Vr. Zo.

»- ^ #^ #^ #->
Temperatuur

15

10

40%

35%

NW. 4

Max 16

Min 11

Zon 40% 4

Neerslag 55% 3

16-17 17

11 11

45% 35%

35% 60%

WE5T3-4 wzw. 4
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RADIO + TV
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RTV N-H
RAI]I() + TV N()()l?l]-H()LLANi:

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

iiiiiiiiiirTTTTm
What Happens in Vegas

Twee mensen (As htot

Kutcher en Cameron

Diaz) trouwen tij-

dens een dronkei

nacht in Las Vegas.

De kater is extra

groot wanneer ze

de volgende dag

de jackpot winnen

met het muntje

van de één en een

druk op de knop

van de ander. De

'newly-weds'clai-

men allebei het

geld tijdens de

scheiding, maar

het ongelukkige

tweetal wordt

vervolgens door de rechter veroordeeld tot

zes maanden huwelijk. Degene die dan een mistap begaat

kan fluiten naar zijn centen.

pluspunt

*• -- VoorZa"
d

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

Z04IVWZandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

BOEKENKAST PLUSPUNT:
Onze locatie in Noord heeft een boekenkast waar het voor

Er staan allerlei boeken in deze kast: over tuinen, dieren.

Heeft u wellicht boeken die u kwijt wilt? Wij kunnen ze

goed gebruiken!

U kunt de boeken afgeven bij de receptie. Als u niet in de

gelegenheid bent om zelf langs te komen, kunt u ons ook

bellen (023-5740330) en uw naam en telefoonnummer

achterlaten. Wij nemen dan contact met u op om de boeken

dan bij u thuis op te halen.

HETWIJKSTEUNPUNT,
Is door de weeks ook open als ontmoetingsplek voor iedereen

in de buurt. U kunt overdag terecht voor een kopje koffie en

een praatje. Op openingsavonden bent u ook van harte wel-

kom. Onze gastvrouw of heer schenkt u graag een drankje in.

Er kan gezamenlijk televisie gekeken worden, een spelletje ge-

daan of gewoon lekker een wijntje drinken met buurtgenoten.

ZONDAG SAMEN ZONDAG 15 JUNI 2008
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken.

Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze Zondag Samen.

We beginnen met koffie-plus, doen allerlei spelletjes waar-

onder klaverjassen en rummikub. gebruiken met elkaar een

lekkere lunch en spelen of praten daarna rustig verder.

Ook u bent van harte welkom. Opgeven is wel noodzakelijk.

Prijs voor deze dag: € 6.-

Flemingstraat 55 te Zandvoort.

BINGO DINSDAG 24 JUNI
Bingo behoort tot de activiteiten die speciaal voor ouderen

worden georganiseerd.

U gaat niet met de allergrootste prijzen naar huis. maar

gezelligheid staat voorop.

Bent u ook dit jaar weer van de partij?

Tot gauw op dinsdagmiddag - Flemingstraat 55 te Zandvoort -

van 14.00 tot I 6.00 uur.

Prijs per bingokaart € 1 .25

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN
DIVERSE ORGANISATIES:
Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen B. I 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.

Andere dagen in het Huis in de Duinen.

' Loket Zandvoort:

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur.

Wijkagent Zandvoort-Noord:

Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en I 9.00-20.30 uur

(oneven weken)

WijkmeestersEMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur

' Zorgloket stichting ZorgContact

Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

1 Helpdesk com punk/pluspunt
ledere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en

problemen.

In the Picture...

...Guus Berkhout

Het weekend van de 16-jarige

Guus ziet er altijd sportief uit. Is

hij niet op het honkbalveld om

een balletje te slaan, dan wel op de golfbaan! Hij vertelt:

"De sporten zijn eikaars uitersten, maar ik heb in beide

erg veel plezier. Als ik ga honkballen, ga ik echt lekker ren-

nen, dat is bij golf natuurlijk wel anders!"

Guus kan niet zeggen welke

sport hij het leukst vindt: "Als

ik zou moeten kiezen tussen

beidesporten.dan zou ikecht

niet weten wat ik zou kiezen!

Het leuke van honkbal vind ik

dat het een teamsport is. Als

je wint, dan win je ook echt

met zijn allen. Als je bij golf

wint, dan win je eigenlijk al-

leen maar voor jezelf. Maar

ook dat kan af en toe heel erg

leukzijn."

Honkbal

Guus kwam in het buiten-

land met honkbal in aanra-

king. "Ik was naar Amerika

geweest, waar de sport vol-

op leeft. Ik zag het daar en

dacht: dit wil ik ook! Toen ik

thuis kwam ben ik meteen

begonnen bij ZSC. Nu speel

ikdaareenjaaren ik heb het

er hartstikke naar mijn zin",

vertelt hij. Het team waar

Guus deel van uitmaakt, het

juniorenteam, traint twee

keer in de week en speelt

daarnaast ook nog wedstrij-

den. "Met de competitie gaat

het goed! We hebben al 5 van

de 8 wedstrijden op onze

naam mogen schrijven", al-

dus Guus.

Golf

Golfen doet Guus al zo'n

drie jaar. "Ik kwam in aanra-

king met de sport door mijn

broertje en vader, die ook gol-

fen. Elke zondag heb ik les bij

Open Golf Zandvoort en ook

doe ik mee aan de jeugd-

competitie. Deze competitie

vindt onderling plaats, dus

ik speel tegen degenen met

wie ik les heb. Vorig jaar ben

ik tweede geworden, maar

dit jaar ga ik voor de winst

hoor",lacht hij.

School

Naast al dat gesport, is er

bij Guus ook nog tijd voor

school. Hij heeft net eind-

examen gedaan en krijgt 12

juni te horen of hij geslaagd

is. "Zo ja, waar ik wel van uit

ga, dan begin ik in september

met een opleiding tot gast-

heer", aldus Guus. Als ik hem
vraag of dat niet allemaal

te druk wordt antwoordt

hij vastberaden: "Nee joh!

Tot nu toe heb ik alles altijd

goed kunnen combineren

met school. Zolang dat goed

gaat blijf ik lekker sporten",

aldus de enthousiaste Guus

tot slot.

Heb je ff...

... voor Pewise van Hoek, 22 jaar

Waar kennen we je van?

"Je kunt me tegen komen bij strand-

tent Tropen aan Zee. Ik werk daar nu

alweer twee jaar. Eerst begon het als

een bijbaantje, maar nu werk ik er tij-

;;elijk-'ull-t -•:.. Ik rege -'eesten, :3 a r tij en

en bruiloften. Het is afwisselend werk,

want je moet alles tot in de puntjes in

orde hebben. Er komtveel bij kijken. Het

is altijd weer een uitdaging!"

Wat doe je graag in je vrije tijd?

"Als ik vrij ben vind < het leuk om met vriendinnen en vrienden een terrasje

te pakken. Uitgaan vind ik ook altijd leuk, maar het liefst wil ik reizen. In

augustus ga ik naar Argentinië o-: een taa stu;;ie Spaars te volgen, ik heb

mijn studie Sps-ars .'afgerond, maa" het lijkt me leuk om het écht vloeiend

te kunnen spreken. Ik heb er heel erg veel zin in, maar ik vind het ook wel

&par\r\et\d om er in m in eent e -aa" toe te o,aa'\"

Heb je nog meer plannen?

"De taaistudie duurt tie- v-veken, daar-a wil ik -og een paar maanden door

Zuid-Amerika trekken. Er zijn zoveel dingen wat ik graag wil zien. Tango

leren in Buenos Aires, de Gala pos Eilanden bezoeken en naar het Chileense

Faaseiland om de bc o-; rr.de s~;s ''-;-' meelden ie bekijken. Als :k terugkom vat\

de re-s, dan ga ik kijken wat ik verder wil gaan doen."

Panelleden gezocht!
Binnenkort start,

ling wordt voorgel

gaat meestal ovei

of rond de 16 en 2!

svolli-'-g, geef je dan opvr.

Er worden 5 pa-els van

mogen buigen.

" "?".' pa-i!

I Know Where It's @
Donderdag 12 juni:

Vanavond vindt voor alle eindexamenkandidaten het

examenfeest plaats in de Chin Chin! Vanaf 23.00 uur met

DJ Uli. Wijn, bier en fris voor 1 euro.

Vrijdag 13 juni:

Deze vrijdag de 13e speelt Nederland de EK wedstrijd tegen

Frankrijk. Op groot scherm kan je deze wedstrijd bekijken

bij vele horecagelegenheden, waaronder o.a. Grand Café

Dan zee, Café Oomstee, Café Neufen BeachclubTien.

Zaterdag 14 juni:

Zaterdagavond is er een darttoernooi bij De Bierburcht.

Geefje vooraf op aan de bar, het toernooi begint om 20.00

Dinsdag 17 juni:

Pleinvoetbaltoernooi! Voor de leeftijden tussen de 15 en

23 jaar. Inschrijven kan bij Marcel Schoorl (De Oude Halt).

Het toernooi begint om 15.00 uur en meedoen kost € 5.

De prijsuitreiking is om 20.00 uur in de Chin Chin, met

aansluitend EK wedstrijd Nederland -Roemenië op groot

^scherm te zien.
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COLUMN
Flapperdeflap

Ja hoor, het is weer zover... De

zon schijnt en de mensen zijn

vrolijk. Heerlijk, de zomer! Ik

heb altijd het idee dat men

een beetje gek gaat doen als

ze 'het ultiemezomergevoel'

ervaren. Niet alleen huppe-

len ze door de straatjes alsof

ze zojuist hun eerste zoen

hebben gehad, lachen ze

om de meest domme grap-

jes en krijgen ze ineens zin

in 'leuke dingen doen'. Nee,

wat mij steeds meer opvalt

zijn de verliefde stelletjes

die zich overal verzamelen

waar ik ook ben. Giechelend

en knuffelend zitten ze dan

tegenover me... Alsof het

niets is! Zelfs de vogeltjes

zingen hun lied en laten me
weten dat ze gezellig met

hun grote liefde door de

lucht fladderen.

Soms zou ik ook best even

willen fladderen, zonder na

te denken een beetje gek

doen. Maar ja, met wie moet

ikdanfladderen?Je plukt ze

niet zo van de straat, al Ie leu-

ke mannen zijn bezet, of ze

zijn homo. Zonde. Ach, aan de

andere kant... het is toch ook

heerlijk om lekker in je eentje

te zijn. Misschien fladder ik

wel niet, maarflappe ren doe

ikzeker.Zo flapperde ik laatst

op een zaterdagavond het

uitgaansleven van Zandvoort

tegemoet. Samen met wat

meiden en een voetbalteam

uit Barneveld stond ik mid-

den op de dansvloer gek te

doen. Lach en, giechelen, zelfs

bijna een beetjetefladderen.

Totdat zo'n voetballertje

me een vraag stelde: "Zeg,

hebben jullie soms zin om
een sapje bij ons te komen

drinken in huisje 3og?"Wat

denkt hij wel, een sapje ko-

men drinken? Hij drinkt z'n

eigen sapje maar! Achteraf

snap ik het ook wel. Als je

eenmaal meedoet met de

zomergekte, is er geen hou-

den meer aan. 's Avonds

spreek ik mezelf weer toe:

II, blijf jij nou maar

gewoon flapperen,

dat fladderen komt

nog wel. :=*

e -jp -r-cze t.'ag na met een me _... e ubr ek. .vaar 11 eke week ee' ste -

aan ee- panel van o-«e "a-dvoo-.'ers mev ?en me- ng. 'h- svell ng

tueh 1 zal '•' A.c cr-cr' on^rrr- ' {' Za.-d-. -.loriO !"-pdf n. f;-:- 1 t-aavr:

=.r*:r. i <t het \c leul e-m e:
: -ï5 m c-c 5 v,ek"- \t

iajong@zandvoortsecourant.nl.
smaakt, die om de 3 weken zich over een stelling

CL



Aangewaaid 6ij... Cêi*6 MarMmef

Voor ieder wat wils. Club AAaritime is toegankelijk voor een

breed publiek. Men voelt zich hier als een vis in het water.

Het is de centrale ligging in combinatie met een zee aan

rust en ruimte die dit strandpaviljoen maken tot een fijne

plek, om bij te komen van een drukke werkweek.

Geen poespas

"Mitch ellen ik wonen inmid-

dels een jaar sa men. Toen we
naar Zandvoort verhuisden,

kwamen we al snel terecht

bij Club Maritime. Het is

een kwestie van de kerk-

straat uitlopen en je zit er al!

Lekker dichtbij dus. De prijs/

kwaliteit verhouding is hier

ontzettend goed. De strand-

bedjes zijn goedkoper dan

bij andere paviljoens en ook

de broodjes zijn betaalbaar",

vertelt Jen n ifer. Meestal gaat

ze samen met Mitch el I naar

het strand en vaak naar Club

Maritime. Niet zo populair,

maar wel een fijne sfeer.

"Naar de populaire strand-

tenten zou ik eerder met

(ker onderuit gezakt hang

n één van denieuweloun-

gestoelen van Club Maritime.

De20-jarigeJennifer Lefferts

en de 22-jarige Mitchell de

Koning ploffen naast meneer.

Ondanks de mistige lucht die

boven ons zweeft, zitten we
toch weer heerlijk hier aan

het Zandvoortse strand...

vrienden gaan. Als we met

z'n tweetjes zijn is het pret-

tig als het niette druk is. Ook

word je hier niet 'uit je stoel

gekeken', iedereen gaat een

beetje z'n eigen gang", legt

Mitchell uit. De aankleding

is bij Club Maritime simpel

en praktisch, de we's zijn net-

jes en schoon, verder geen

poespas. Daarentegen is de

menukaart zeer uitgebreid:

salades, vis, vlees en verse

broodjes met van alles en

nog wat. "Het pistoletje ge-

zond is hier su per lekker, niet

alleen een plakje kaas en wat

sla, maargoed gevuld met al-

lerlei smakelijke en gezonde

dingen", zegt Jennifer.

Kleine prijsjes

Alweer 16 jaar geleden werd

Club Maritime overgenomen

door de beruchte oliebollen-

bakker Harry Faase senior.

Samen met zijn vrouw Joke

en zoon Harryjr. heeft hij pa-

viljoen 9 volledig opgeknapt.

"We proberen een zo breed

mogelijk publiek te bereiken,

jong en oud zijn allen wel-

kom. Onze gasten zijn vaak

mensen die op zoek zijn naar

een relaxte sfeer, waar bij van

opdringerigheid geen sprake

is. Daarvoorzit je bij ons aan

het juiste adres", vertelt Harry

sr. Vaste Zandvoortse gasten

maar ook gasten van buiten-

af behoren tot de bezoekers

van dit paviljoen. Alle hoofd-

gerechten staan voor kleine

prijsjes,tussen€6en€20,op

de menu ka art. "Op het menu

hebben we zes soorten vis

staan. De pangafilet wordt

gebakken in de koekenpan en

is zeker een aan rader. Voor de

vleesliefhebbers hebben we
ook erg lekkere spareribs",

zegt Harrysr.

Actief!

Club Maritime is een groot

paviljoen jimte voor

wel 500 gasten. Feesten

en partijen zijn dan

ook geen probleem!

Een kinderpartijtje,

een schooluitje of mis-

schien een bedrijfsuitje,

het is allemaal moge-

lijk, in samenwerking

met Strandactief. Dit

activiteitenbedrijf biedt

verschillende mogelijk-

heden, onder andere

voor kinderen, op het

Zandvoortse strand. Of

het nu om garnalenvis-

sen of schatgraven gaat,

bij Strandactief kan het!

In samenwerking met

het Jutters mu-ZEE-um

kan er zelfs een hele dag

worden georganiseerd

met allemaal verschil-

lende activiteiten. Als af-

sluiting van de dag kun-

nen de kleine piraatjes

genieten van een fees-

telijk kindermenu, o.a.

bij Club Maritime.

Trimsalon Vanity Fur Media Markt Cruquius bestaat 1 jaar
Sinds 1 mei 2008 kunt u elke donderdag met uw hond of

kat terecht bij Trimsalon Vanity Fur. In De Dierenwinkel aan

de Burgemeester Engelbertsstraat 90A zal Petra Sijpestijn

u en de dieren dan zeer hartelijk welkom heten. De Haar-

lemse heeft al vijftien jaar ervaring als rijksgediplomeerd

trimster en heeft tevens een mobiele salon, waarmee zij in

de regio de viervoeters mooi in model maakt.

"Het grote voordeel van deze

plek is de goede samenwer-

king met eigenaar Hans. Hij

weet heel veel van de beste

voedingvooreen huisdier(en

zorgt dus voor de binnenkant),

terwijl ik de buiten kant onder

handen neem",aldus een zeer

betrokken Sijpestijn.

Het feit dat de meeste hon-

den gewoon los op de behan-

delt afel zitten en niet aange-

lijnd hoeven te worden, zegt

al het een en ander over de

wijze waarop Petra snel het

vertrouwen van haar 'klan-

ten' wint. "Ik weet hoe je

een hond opzijn gemak kan

stellen en maakertijdens de

toch uren durende vachtver-

zorging een feestje van!"

Naast het trimmen komen

natuurlijk ook de nagels,

oren en tanden aan de beurt,

maar indien nodig worden

eveneens de anaalklieren of

vlooienbeten behandeld. Zij

is vooral gespecialiseerd in

de, zoals zij het noemt 'kleine,

witte knuffelhondjes', maar

ook voorde beste en vriende-

lijkste verzorging van andere

rassen, zoa Is westies, span iels,

terriërs en teckels (tot mas-

sage van de gezonde hond

aan toe) draait zij haar hand

niet om. Vachtbehandeling

van katten, o.a. perzen, be-

hoorttevenstot haarterrein.

De middelen die Sijpestijn

gebruikt bevatten veel aloë

vera.wat zeer herstellend en

verzorgend werkt.

Voor een afspraak kunt u

Petra Sijpestijn bellen op

06-40946105 of kij k op www.
vanityfur.nl.

De vestiging van Media markt in Cruquius vierde onlangs

haar eerste verjaardag. De grote consumentenmarkt op

het gebied van allerlei elektronica wil dat niet ongemerkt

voorbij laten gaan en viert dit heugelijke feit op 13 en 14

juni aanstaande.

Op beide dagen zullen voor

de deur gepimpte demon-

stratieauto's van diverse le-

veranciers komen te staan

waaronder een auto van

Fusion, een Hummer van

Magnat, een Burton van

JBten een Mini Cooper van

Pioneer. Deze auto's zijn op

vrijdagen zaterdag de gehele

dag voor de autoliefhebbers

te bezichtigen. Hiermee wil

Media Markt de aandacht

vestigen op het feit dat zij

eveneens autoaccessoires

in het assortiment heeft.

Diverse leveranciers zullen

de beide dagen in het waren-

huis demonstraties geven.

Verder pakken zij op zaterdag

14 juni tussen 13.00 uur en

16.00 uur groots uit. Media

Markt wil dat deze dag een

groot fungehalte krijgt en

zetten hoog in door een

aantal CarWash Cirls auto's

te laten wassen. Op vertoon

van een kassabon met een

minimale bested i n g va n € 1

5

gaan deze dames de auto's

van de klanten insoppen.

Het is echter bijna Vaderdag

en natuurlijk is dit week-

end voor de heren uitgezet.

Dit alles uiteraard met een

knipoog naar 'eigen risico'!

De vrouwelijke DJ Jaimie

Faith en DJ Triston zullen op

zaterdag tussen 12.00 uur

en 17.00 uur u onthalen op

lekker feestelijke muziek.

Als klap op de vuurpijl zul-

len, eveneens op zaterdag.

tussen 16.00 uur en 17.00

uur Lange Frans, Baas B en

Jayin de win kei optreden en

een signeersessie houden.

De Media Markt Cruquius

is vrijdag tussen 09.00 uur

en 21.00 uurgeopend en za-

terdag tussen 09.00 uur en

18.00 uur.

UÉÉÜÜiiiiB
oplus@zandvoortsec

Grote levensvragen hebben geen antwoord
"Het gereedschap om meete werken, ben ikzelf", zegt Tru-

dy Rios. Zij is geestelijk verzorgster bij het Huis in de Duinen.

Bewoners van het Huis en de aanleunwoningen mogen bij

haar aankloppen voor steun bij allerhande levensvragen.

O
Toen Trudy Rios nog werkte als verpleegkundige in zieken hui-

zen, viel het haar op hoeveel behoefte er was aan geestelijke

ondersteuning. Het was voor haar een pijn lijk besef dat van-

wege de jarenlange bezuinigingen in de gezondheidszorg,

het verplegende personeel niet of nauwelijks gelegenheid

had patiënten de aan dacht te geven die zij nodig hadden.

Behoefte om leven te ordenen

Toen er zich zo'n tien jaar geleden een traumatisch e ervaring

voordeed in haareigen leven, had zijvelevragen waarop nie-

mand haareen antwoord kon geven. Ze besloottheologiete

gaan studeren en toen ze daarmee klaar was, had ze genoeg

ken nis en levenservaring om zelf mensen te ondersteunen. "Ik

heb toen speciaal gekozen voor de ouderenzorg. Het interes-

sante aan ouderen is het geleefde leven. Zij leven hun laatste

fase en zijn zich, vaak pijnlijk, bewust van het naderende

einde. Veel ouderen hebben grote behoefte om hun leven

te ordenen. Zij hebben veel verlieserva ringen en zitten vaak

iet onverwerkte rouw. Ik help ze daarbij zodat alles uit het

verleden een eigen plekje krijgt."

Iedereen is welkom
"Mensen kunnen zelfom geestelijke ondersteuning vragen,

maar deze generatie is niet gewend om te vragen", vertelt

Trudy. Dus houdt zij zelf haar ogen en oren goed open en biedt

voorzichtig haar steun aan als zij ziet dat iemand dat gebrui-

ken kan. Zij wil heel graag mensen helpen, maaropdringerig

is ze beslist niet. Ze heeft een lieve, zachte uitstralingen een

luisterendoor. Kunnen alleen mensen meteen geloof bij haar

terecht? "Nee, iedereen is welkom. Ik kan vanwege mijn eigen

achtergrond en studie mensen met verschillende geloven

hulp bieden, maar ook niet- of andersgelovigen zitten vaak

met problemen waarbij wat meer diepgang nodig is. Je ziet

dat familie en andere dier ba ren daar niet altijd raad mee we-

ten. 'Ach, zó erg is het toch allemaal niet?' of 'Kijk naar buiten,

de zon schijnt'. Op diemanierwordtde nood vaak afgedaan,

ook omdat veel mensen de confrontatie met de minder zon-

nige kanten van het leven soms niet aan kunnen."Ook haar

collega's van de verzorgingen verpleging vragen haar regel-

matig om bij een bewoner of patiënt langs te gaan.

Gespreksgroep levensverhalen

Een halfjaar geleden heeft Trudy de gespreksgroep levens-

verhalen opgericht. "Er is in het Huis veel aanbod aan leuke

activiteiten. Bingo's,optredens,gezamenlijk eten, enz. Er was

echter ook behoefte aan aanbod van wat serieuzere aard,

met meer diepgang", legt ze uit. Zeven personen komen één

keer per maand bij elkaar en bespreken hun levensvragen.

Trudy leidt deze gespreksgroep. "Prachtig om te zien hoe open

hierover met elkaar gepraat wordt."

"Ik kom altijd met lege handen op bezoek", zegt Trudy Rios

bescheiden over zich zelf. On ze conclusie is echter dat zij veel

meervoorouderen kan betekenen dan alle bossen bloemen,

ansichtkaarten en fruitmanden bij elkaar.
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Ik ga op vakantie en neem
*wel/nietmee...

* doorhalen wat niet van toepassing is

Het zomerseizoen is in aantocht. Wat doet u met uw huis-

dieren als u met vakantie gaat? Er zijn verschillende mo-

gelijkheden. Aan een boom binden of over het hek van

asiel of kinderboerderij gooien is natuurlijk geen optie.

Dat doen dierenliefhebbers niet. Wat doen wij dan wel? En

denken wij er op tijd over na, omdat er wat geregel aan

voorafgaat?

Oproep: reünie oud-leerlingen Karel Doormanschool 1964
Naar aanleiding van een klassenfoto die eind februari in

de Zandvoortse Courant is geplaatst, ontvingen wij een

brief van, Margot Lantinga en Marjolein Leen, twee oud-

leerlingen van de Karel Doormanschool. Zij doen een

oproep aan hun oud-klasgenoten om zich te melden voor

een tweede reünie, tezamen met 'meester'Willem Nijland,

nu 72 jaar oud.

Een paar fragmenten uit de klas heeft hij ons order zijn

brief: hoede gehad Meester Koops,

de man die eigenlijk met

Hetwas eigenlijk niet zomaar geen stok uit de zesde klas

een klas, maar de klas die 4 te krijgen was, heeft bij hoge

jaar lang dezelfde meester uitzondering zijn plek aan

heeft gehad: Willem Nijland. 'onze' meester afgestaan.

Toen onze meester zijn eerste Dat was voor Willem Nijland

echte baan in het onderwijs de voorwaarde, waaronder

aanvaardde, zat 'zijn' klas in hij nog een jaar op de Karel

de derde. Tot en met de zesde Doormanschool wilde blijven.

In 1964 zwaaide hij samen

met ons af en werd hoofd

van een driemansschool in

Opijnen (de Betuwe). Zijn

klas nam op dezelfde avond

afscheid van de lagere school.

Na afloop van de gebruike-

lijke musicalavond, kon onze

meester niet veel meer uit-

brengen dan: "Zorgt u alstu-

blieft goed voor ze...

"

Jaren later, in 1982, kregen

we weer contact met mees-

ter Nijland en hebben toen

een reünie georganiseerd.

Inmiddels weer 25 jaar ver-

der hebben wij andermaal

contact gezocht met meester

Nijland. Niet alleen hij (72jaar

nu), maar ook wij (allebei $5

jaar) waren heel erg blij toen

we elkaar twee weken gele-

den ontmoetten. We hebben

uiteraard weer veel herinne-

ringen opgehaald.

Oproep voor reü-

nie in september

Oud-leerlingen die van 1960

tot 1964 bij Willem Nijland

in de klas hebben gezeten

op de Karel Doormanschool:

meld je aan! Jullie ontmoe-

ten elkaar dan in septem-

ber in het land van Maas

en Waal, dicht bij de tegen-

woordige woonplaats van

Willem Nijland. Mail naar:

margotlantinga@hetnet.nl

ofm.leen@wanadoo.nl

Tegenwoordig zijn er steeds

meer vakantiebestemmingen

waar ook uw huisdier van har-

te welkom is. Pak een koffertje

in met zijn eigen voer, medica-

tieen speelgoed. Zorgtijdens

de reis voor voldoendeverkoe-

ling en wateren let op warme

bestemmingen erop dat het

dier niet teveel uitput. Soms

moet u bij het spelen bepa-

len waar de grens ligt omdat

uw dier het misschien even

kantie eerst kijken. Het ene

pension is het andere niet.

U gaat toch alleen gerust

weg als u weet dat uw dier

in goede handen is? Dieren-

pension Kennemerland in

de Keesomstraat biedt uw
dier een heerlijke tijd. Lekker

veel rennen en spelen op het

veld, nieuwe vriendschap-

pen sluiten. Soms ontstaan

er ontluikende zomerroman-

ces. Reserveer zo lang moge-

vergeet! Met extreme hitte is lijk van tevoren, het pension

is namelijk snel volgeboekt.

Gaat u in de kerstvakantie

weg, reserveer dan nu alvast

een plekje. Uw hond mag niet

langer dan een jaar geleden

volledig gevaccineerd zijn.

de dierenarts over de ver- Uw kat dient het afgelopen

plichte maatregelen die per jaar gevaccineerd te zijn ge-

het aan te raden insp;

geheel te vermijden.

Gaat uw huisdier mee naar

het buitenland, vraag dan

ruim van tevoren info bij

land kunnen verschillen. In

alle Europese landen is een

Europees paspoort voor die-

ren nodig, honden moeten

maximaal drie weken van

tevoren een injectie tegen

rabiës (hondsdolheid) en

weest tegen kattenziekte en

niesziekte.

Oppas voor thuis

Blijft uw dier thuis of gaat

het naar vrienden of familie

tijdens uw vakantie? Er zijn

ze dienen een chip of goed gespecialiseerde bedrijven

leesbare tatoeage te hebben, die op uw huisdier kunnen

Verder eisen sommige landen

een muilkorf en Engeland,

Noorwegen en Zweden ver-

langen een recente bloed-

test.

passen. U spreekt af hoe vaak

uwdierthuis bezocht en ver-

zorgd wordt. Stel de oppas op

ce "cogtevan uvvverb ifsge-

gevens, nummer van de die-

renarts en eetgewoonten en

nedicciie van uw dier. VeelAll-indusive dierenpension

Als u kiest voor een dieren- vakantieplezier vooi

pension, ga er voor uw va- en dier!

Q, JS>



zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Slolbergweg 1 Tel. 57170 93

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

TeL 023-5739.

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

72 -Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillen

1

se@planet.nl

H.ï

H EIEKTI
H. WILLEIVI5E

ELEKTROTECHNIEKD
Hét adres voor vakwerk

bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse®planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montaaedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wenen

Bluijs

tlur specialist voor

al \\w bloemwerK

Hatteslraat &5 Zandvoort tel.: QVf-77 120 60

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
E-n Dsi'iicuht -'t zand --O! ül wo idi ptL'' 1 .! :*:£.:

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- [txd.«m)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop [met gepast contant geld) afgeven bij:

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 30,-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iS

' -/;' '

f.
vo::i '''fi-3 c;-ïi 11 QO lil: btit :.t

-. : -3 ;-":" "£ ditzelfde vjtti.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voorschade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels -;:;men sp g'snd van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1
1
_4

_5_

6_

T_

3.
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SVP Eik cijfer, leesteken en ;'<:: apart Vakje plaateen

Uw(brirllfc]naam

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg (draad-

loos) netwerk. Ook

avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Garage te huur

Van Galenstraat € 107,50

Tel.: 06-53256274

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis,

Chinese body- en

voetmassage.

70 Minuten a € 40.

Bei voor afsrpaak:

06-34199565

Horeca Bemiddeling

Nederland-Pruis.

Vraagt horecabedrijven

o.a. strandpaviljoens,

snackbars, hotels, enz.enz,

regio 023. HBN-Pruis:

0650575565

Gevr.jonge slanke dames

v/a 18 jr, voor

escort-striptease show.

Hoge bijverdien-

ste, discr.verz.

Tel.57i6gg8

Kofferbakmarkt:

za.i4juni

tuincentrum Bos,

Vogelenzang (10-16 uur)

Res. 0229-244739 of

kijkopwww.mikki.nl

0okza.28juni a.s.

God zegt:

"Weet dat ik je zal genezen,

je ziekte en wonden helen."

(Bijbel: Jeremia 30:17).

Gebed nodig?

Mail gebed-zandvoort@

hotmail.com.

God is liefde!

Poes zoek!

Na het overlijden van

mijn vader is onze poes

Bell ie weggelopen.

Het is een tengere

bruin/oranje schild-

pad buitenpoes.

Meestal te vinden in

de duinen omgeving

Kostverlorenpark.

Heeft u haar gezien,

bel dan Peter Nijboer:

06-28440807

Vermist !

Sinds afgelopen

vrijdag 6 juni is onze

kater BRUTUS niet

meer thuisgekomen.

Brutus is een

Europese korthaar,

grijsbruinzwart met

witte poten en gechipt.

Woonachtig op de

Quarlesvan Uffordlaan

tegenover voormalig

Huis in de Kostverloren.

Tel. 06 - 51 11 68 91

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

CL

^* Gemeente Zandvoort
1:. 2. 20-0 AA Zandvoort

info® zandvoort.
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Gemeentelijke publicatie week 24 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni en de

verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn

d nsdag 10 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Ter inzage legging

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt

het programmajaarverslag 2007 (inclusief ;e jaar: e ken mg)

vanaf heden tot en met 24 juni 2008 ter inzage bij de bal ie van

het gemeentehuis Tevens liggen de voorjaarsnota en de begro-

tingsrapportage 2008-1 ter inzage tot en met 24juni 2008.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De Milieudienst Umond maakt namens het college van Bur-

gemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende be-

On twerpbesluiten

- Op 27 december 2007 is een aanvraag ontvangen van Slote-

en akers antislipschool om een oprichtingsvergunning vooreen

antislipschool/rijvaardigheidscentrum, gelegen aan de Burg.

van Alphenstraat 106 te Zandvoort.

- Op 1 april 2008 is een aanvraag ontvangen van Stichting

Beheer Dierentehuizen in Kennemerland voor Dierentehuis

Kennemerland voor een revisievergunning voor dierenver-

blijven ten behoeve van dierenverzorging, gelegen aan de

Keesomstraat 5 te Zandvoort.

De directeur van de Milieudienst Umond is van plan om na-

mens het college de gevraagde vergunningen te verlenen.

Zienswijzen

Tot 26 juli 2008 kan eenieder schriftelijk of mondeling ziens-

wijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst

Umond.

Ontwerpbeschikkingen met de daarop betrekking hebbende

stukken liggen tijdens werkuren van 13 juni tot 26 juli 2008

ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de

Milieudienst Umond.

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 18 juni vanaf

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda

-Opening

-Vaststelling agenda

- Dialoognotitie ten behoeve van de structuurvisie. Er zal een

korte presentatie worden gegeven, waarin wordt ingegaan

op het burgerdebat dat op 2 juni jl. over de scenario's heeft

plaatsgevonden. De commissie wordt verzocht, richting te

geven aan de invulling van de ontwerpstruct uurvisie dooreen

voorkeur voor één van de scenario's uit te spreken.

- Rondvraag

-Sluiting

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

zowel over onderwerpen op de agenda als overeen eigen on-

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,

moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail, De

aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-

nen zijn vooreen vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, tav. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een

aparte bijlage. Deze toelichting mag niette uitgebreid zijn en

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

ets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezen opwww.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Reiniging CFT rolemmers

Van 9 juni t/m 13 juni worden de GFT-rolemmers schoon-

gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw

rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de

schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 1730U zijn.

Kapvergunningen aangevraagd

- Dr. Kuij perstraat 3,1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 13 mei

2008, i.v.m. overlast, wel herplantplicht.

- Kostverloren straat 111, 1 populier, aanvraag ingekomen op

27 mei 2008, i.v.m. omval gevaar, wel herplantplicht.

- Potgieterstraat 5, i dennenboom, aanvraag ingekomen op

20 mei 2008, i.v.m. overlast, wel herplantplicht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzientijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen sol': ifte Ijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Kapvergunningen verleend

- Cornelis Slegersstraat en omgeving, 5 kastanjebomen,

15 populieren, 2 sierappels en i iep, verleend op 12 juni 2008.

- Prinsesseweg en omgeving, 1 kastanjeboom, 31 populieren,

9 iepen, 1 dennenboom, 12 esdoorns, 7 coniferen en 1 lindeboom,

verleend op 12 juni 2008.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten In

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas berek: nid.it de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.

Een ;erge ijk verzoekt • ift :rient vergezeld te. gaa^ 'j:a; een

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen vaneen verzoek

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Evenementenvergunningen verteend

Een culturele markt op zondag zgjuni 2008 op het Gasthuis-

plein en ter hoogte van de Swaluëstraat, alhier, aangevraagd

door Koos Beemsterboer.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

beslu ten liggen bij de Centrale Ba Heter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 16212003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v 3 (023) 57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uure n vrijdag 8. 30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (0 23) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier ir óf stuur een brief naarde

klachtencoörd inator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 1230 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pas raorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en ierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open " usseno8oo-i8.oouur

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u c an waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlenin j op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naarwerk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers mak ngebruikvan

www.we rke n i n za ndvoo rt com
Voor het vinden of aanbieden var banen in Zandvoort.



Zandvoortse Courant • nummer 24 • 12 JUNI 2008

AUTOSPORT
Super Raceweekend

Raceliefhebbers komen het komende weekend weer

aan hun trekken op het Circuit Park Zandvoort. De DNRT

strijkt dan neer in Zandvoort en er zullen maarliefst tien

raceklassen worden voorgeschoteld.

Zowelopzaterdagalsopzon- probleem waar Keff mee te

dagzaldeenduranceracede kampen had. "Door het on-

belangrijkstewedstrijd wor- derstuur in de auto moest ik

den. De raceklassen variëren de bochten te vroeg insturen,

verder van toerwagens tot daardoor kon ik niet snel ge-

sportwagens en van formu- noeg op het gas en verloor ik

lewagens tot merkenraces. teveel tijd", aldus Keff.

Voor Zandvoort zullen de

ogen gericht zijn op Ard

Keff, die in zijn BMW E30

aan de start verschijnt. In

mei reed onze plaatsgenoot

al een raceweekend in Zolder

en daar was Keff met een

tweede en een derde plaats

succesvol.

In de kwalificatietrainingen

op Zolder had Keff nieuwe

banden onder de BMW zit-

ten, maar de grip waar de

Zandvoorter naar op zoek

was, had niet het gewenste

effect. Uiteindelijk kwa-

lificeerde de boomlange

Zandvoorter zich als derde.

On derstuur was het andere

In de twee races die daarop

volgden finishte Keff als

tweede en als derde. Omdat

zijn naaste concurrentSander

Etman respectievelijk derde

en tweede eindigde, werd per

saldo niets ingeleverd en staat

Keff bovenaan in het kampi-

oenschap.

Wie het vervolg in de karnpi-

oensstrijd van plaatsgenoot

Ard Keff van dichtbij wil mee-

maken, kan zaterdagochtend

al vanaf 9.00 uurterecht.Tot

18.30 uur loopt het program-

ma door en zondagochtend

wordt het Superra ceweekend

vanaf 9.00 uur vervolgd. De

toegang is gratis.

ZAALVOETBAL

Zaterdag finaleavond
Komende zaterdagavond zijn de finales in de vier afdelin-

gen van het Zandvoort zaalvoetbaltoernooi. Bij het ter per-

se gaan van deze krant was nog niet geheel duidelijk welke

ploegen in welke afdeling zich hiervoor geplaatst hadden.

In de halve finales heeft hier nog bij kan voegen. In

in ieder geval een aantal de Hoofdklasse kan Air Force

Zandvoortse ploegen zich zich plaatsen en voor de ie

gemeld. Voor de Eredivisie Klasse Holland Casino en

zijn dat De Oude Halt en De café Oomstee of café Alex.

Zilvermeeuw, in de Eerste De wedstrijden beginnen

divisie Pension Blankebil, zaterdag om 19.30 uur en

Chin Chin en Baars Groep, de toegang tot de Korver

wellicht dat Danzee zich Sporthal is gratis.

Zandvoorts Open
Vanaf maandag 16 tot en met donderdag 19 juni aan-

staande zal de inschrijving voor het Zandvoorts Open op

de Kennemer Golf & Country Club (KGSiCC)open staan.

De wedstrijd zal op maandag 21 juli gespeeld worden.

De wedstrijd staat open voor

permanente inwoners van

Zandvoort en Bentveld. Een

inschrijfformulier kan ver-

kregen worden bij de cad-

diemaster van de KG&CC.

Overlegt zal moeten wor-

den een geldig handicap be-

wijs (2008) van de NCF met

maximale exact handicap

van 31.8. Dit inschrijfformu-

lierformulier moet ingevuld

SOFTBAL

ingeleverd worden bij de cad-

diemaster. Dewedstrijdvorm

is Stableford met een shot-

gun om n.00 uur. Indien er

meer dan 88 inschrijvingen

zijn, zal erworden geloot voor

deelname. De ingelote deel-

nemers krijgen in de week

van 14 juli een schriftelijke

bevestiging van deelname

en meer informatie over de

wedstrijd.

Softbalheren gaan aan kop

Het herensoftbalteam van de Zandvoortse Sport Combi-

natie (ZSC) heeft de leiding genomen in de 4e klasse C

van de KNBSB. De heren behaalden afgelopen zaterdag

een klinkende 11-1 overwinning op DIO, terwijl concurrent

Thamen 2 de tweede nederlaag van dit seizoen leed.

Ondanks het ontbreken van

een aantal geroutineerde

krachten ondervonden de

heren in de thuiswedstrijd

tegen het Haarlemse DIO

weinig problemen. Al in deie

slagbeurt zagen de coaches

CéOosterbaan en RobTil zes

Zandvoortse slagmensen de

honken bereiken. Na een

puntloze tweede slagbeurt

wisten Alex Verhoeven en

Jeroen van Soest ook in de

3e inning te scoren, waar-

door het 7-0 werd. Na de 4e

inning, waarin de goedspe-

lendejunior Da nnyvan Soest,

Ben Draijer en Marcel Paap

de voorsprong opvoerden

tot 10-0, leek ZSC de eerste

no-run zege van dit seizoen

te behalen. DIO dacht daar

echter anders over door in de

5e inning te profiteren van

de enige Zandvoortse veld-

fout, waardoor het 10-1 werd

en ZSC de voor een voortij-

dig einde van de wedstrijd

noodzakelijke marge van 10

runs verspeelde. In de gelijk-

makende 5e slagbeurt sloeg

Tjeerd Buijs een 3-honkslag.

Peter Dou ma hielp Buijs met

een honkslag over de thuis-

plaat, waarmee hetn-iwerd

en de wedstrijd reglementair

tot een einde kwam.

Winnende werper werd

Tjeerd Buijs (ïx 3-slag, ix

4-wijd, 1 honkslag tegen). De

ZSC-slagploeg produceerde

14 honkslagen waarvan Buijs

(slaggem. 0.666), Da nnyvan

Soest (0.666), Verhoeven

(0.666), Paap (0.666), Ernesto

Vonsee (0.666) en Douma

(0.500) er iedertwee voor hun

rekening namen. Komendeza-

terdag spelen de ZSC-heren

een uitwedstrijdtegen runner-

upVennepFlyersz.Hetduel in

Nieuw Vennep begint aan de

Oosterdreef om 18.30 uur.

Dames
OokdeZSC-dames blijven het

goed doen. De uitwedstrijd

tegen Flags 2 eindigde in Lisse

in een eclatante 3 2-9 overwin-

ning. De grootste overwinning

van dit seizoen. Wilma van

Riemsdijk werd namens ZSC

de winnende werpster. ZSC

bezet nu de 3e plaats in de

6e klasse E. Komende dins-

dagavond om 19.00 uur

spelen de ZSC-dames op

Duintjesveld thuis tegen

Olympia Haarlem 8.

HANDBAL
Nicolaasschool overall

schoolhandbalkampioen

De Nicolaasschool is afgelopen donderdag overall school-

handbalkampioen geworden. De meisjes werden tweede

en de jongens eindigden op de eerste plaats. De Zand-

voortse Sportraad had twee sportiviteitsbekers ter be-

schikking gesteld die bij de meisjes naar de Duinroos-

school ging en bij de jongens naar de Mariaschool.

De organisatie kon helaas

maar 5 meisjesteams ver-

welkomen omdat het team

van de Mariaschool de

voorkeur had uitgesproken

om aan een tegelijkertijd

georganiseerd hockey-

toernooi deel te nemen.

Toch werd het een span-

nende zaak. Eerste werd

met 5 punten voorsprong

de Beatrixschool. De

tweede en de derde plek,

de Nicolaasschool en de

Oranje Nassauschool, lagen

slechts 2 punten uit elkaar.

Ook bij de jongens was het

spannend. De Nicolaasschool

werd met twee punten meer

dan de Duinroosschool eer-

ste. De derde plaats was

voordeHannieSchaftschool.

Die hadden samen met

de Mariaschool een gelijk

aantal punten maar hun

doelpuntengemiddelde
was beter. Uiteindelijk ging

de wisselbokaal naar de

Nicolaasschool.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoog re

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

{In alfabetische Volgorde) Jobtide

Administratiekantoor K. Wille -nse Kroon Mode

BeachClubTlen LaBonbonnlère

Bertram& Brood La Fontanella

Bloemslerkunst Jef & Henk B jijs Netexpo Internet BV

Café Oomstee P.vanKleeff

Cense en van tingen Pluspunt

Chin Chin Printing People

Circus Zandvoort Stichting Classic Concert

ClubNautique Stichting Nieuw Unicum

Danzee ThalassaStrandpavilJoe 18

Dorsman Assurantiën ToneelvereniglngWImH Iderlng

Gemeenschapshuis Van AackenGlaszettersb e-drijf

Genootschap Oud Zandvoort Vanhier

Gemeente Zandvoort VlugFashlonMen'sWea

Greeven.MakelaardlJo.g. Vrijehulzenmarkt.nl

Hotel Hoogland WlllemseElektrotechnle

IJzerhandel Zantvoort Zandvoort Optiek

Galerij der kampioenen
De jeugdkampioenen van seizoen 2007-2008

Hockey meisjes C 1 (zaal):

Achter: Keeper Jamie de Boer, Sabine de Boer, Es mee Stalen -

berg, Leonie de Boer (coach), Annefloor Dijkema, Emily

5anders.Voor:Michelle Koper, Ja nnick Freijers, Julia Buchel.

Basketbal 1112 mix:

Achter: Sjaak de Winter (coach), Jeremy Borst, Victor

Harden bol,JeffSmits,JoostdeWinter,Julian de Jong. Voor: Roy

Noyens, Sybren Reens, llona Kerkman,Jip Kouwenhoven.

ME , ,

0.

Voetbal Di:

klfó]
Jessie Molenaar,Willem ZeitzenJ an Beelenjulian Polman,

Yobel Gerges Ande, Micheal van Lieshout, Nigel Castien,

Sjors Mans, Jesse de Haan, Joshua Baars, Ouintin Huisman,

Ewout van Cruijsen, Lesley Loos, lasper v.d. Storm, Jessey

Kochheim, RobbyMiezenbeek.

Hockey meisjes C2/C3 (zaal + winter):

Achter: Marion Wijngaard (coach), Ferial Mortazavi, Dieuwke

Ka pteyn, Demivan Eif.Taya Vrieserna.Quincyvan Kampen, Merle

van der Laan, Jeanine Gansner, Daphne Egas, Pascal Ie Koper

Voor: Isa Knotter, 'superfan', Sanne van Dam, Anne Wijngaard.

Speelster Pasca Ne van E keren ontbreekt helaas op de foto.

Basketbal meisjes 1116:

Achter: Rik Poppen (coach), Eva de Boer, Denise Kerkman,

Jamie Beekelaar, Mireille Poppen, Michelle Stravers en

Sa nder Verboom (trainer). Voor: Daniëlle Poppen, Amber

van Duin, Jackie Schuurman, Homeira Paya Huseini en

Debbie deJong.

Voetbal D2:

JustusHofmanJim van Kessel, Bas Knotter, Jessey Kochheim,

Louis Lanting, Niels Lanting, Lesley Loos, Mitchell Luiten,

Stan van Marie, Milan Saunier, Yasar Schilpzand, Tijmen

Spanjaard, Dylan v.d. Spek en Ja sper v.d. Storm.

Hockey meisjes C 1 (jaar):

Achter: M elan ie van derStam.Cees van Deursenm (coach),

Phylicia Kok, Julia Buchel, Lizz Fuhrhop, Annefloor Dijkema,

EsmeeStalenbergJanique Koopman, Sabine de Boer, Emily

Sanders. Voor: Ginger de Vries, Ja nnick Frijters, Michelle

Koper, Delphine van Sluisdam en Michelle Dalman.

Basketbal jongens 1116:

Achter: Matty P renen (coach), Mats P renen, Ken van Rhee,

Lars Leferink, Jaap vd Meij.Martijn Wesselsjack Kok (trai-

ner). Voor: Luka Markovic, Luuk Koote, Mathan Leferink,

Ingmar Kok en Duco Boukes

Voetbal Ei:

staand van I. naar r.: Kelly Steen, Frank de Smitt (begeleider),

Koen Machielsen (half staand), Jos Machielsen (trainer), Bas

v.d. Heuvel, Job de Vries, Ilias Bronkhorst. Zittend van l.naar r.:

Sam de Smitt, Roxy Groot, Philip van der Linden, Roy Castien

(half niet te zien). Op de foto ontbreekt helaas Mauro Frijters.

Hockey jongens Ci:

Achter: Sebastiaan Draijer, Milan Reijnders, Sven Drommel,

Thijs Koper, Devon van der Kooij, Floris Goezinne (coach),

Joost van de Burg, Stijn Hermans, Ricardo Bijl. Voor: Noah

Drommel, Andy Mesman, Merijn Goezinne, Woi Burgert,

Jack Bambergen, Ralph van der Eijken.

Basketbal jongens ui8:

Achter: Jurgen Bos (coach), Donovan Petschi,LeroyDoorson,

Jermo Barbereaux 5waab, Sven de Bu ijzer, Roy Fijma.Voor:

Björn Hijma, Bart Koper, Lutfullah Nabizadah en Rik Bos.

Speler Mark Paap ontbreekt helaas op de foto.

Voetbal F7:

Brian Keur (keeper), Ja

wind, Okke Bluys, Sofia

Tim Paap, Wout Stuy.

Doorson,MickVink,

Hachache, Midas.

,YvesSchniede-

Mick Meydam,

J9



CENSE n
LINGEN

g- A.

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Elf WWW.CVl.ntl (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Karel Doormanstraat 8/5

Licht en ruim 4-kamerappartement (± 100m
2
)aan de boulevard op

de 3' etage gelegen. De lichte woonkamer met open haard heeft een

geweldig uitzicht over strand en zee en biedt toegang tot het zonnige

balkon op het zuidwesten.

Het complex is in 2006 & 2007 geheel geschilderd

Berging in de onderbouw

Op loopafstand van het station en centrum

Woonoppervlakte ca. 100 m'

Vraagprijs: €239.000,-

Zeestraat 41
In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfv rij staan de pand,

bestaande uit 4verd. met op de beg.grond en souterrain een restaurant-

functir Hei lestaurantDubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,

bargedeeitr en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met dfv.

opslagruimten en toegang tot de tuin. De geheel gerenoveerde 1' verd.,

wordi in verhuurde staat aangeboden. De 2' verdieping is een studio met

kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

Opp. bedrijfsruimte ta. 160 m2
(beg.grond+souterrain)

Opp. woonruimte ca. 92 m2
(1

E
verd.+2

F
verd.)

Perceeloppervlakte 278 mz

Vraagprijs € 675.000, -

Kostverloren straat 94
Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan derand van het

groene hart van Zandvoort op 882 m!
eigen grond. De vormgeving

van deze woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien

beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5 ruime slaapkamers en een

groot souterrain; voor verschillende doeleinden in te richten. Naast de

zeer ruime inpandige garage is ook er voldoende parkeerplaats voor

meerdere auto's op de oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse

terrassen is onder architectuur aangelegd.

Woonoppervlakteca. 260 m2

,
perceeloppervlakte 882 m2

Vraagprijs € 1.095.000,-

DeWittstraat5
In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op

nog geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met

5 slaapkamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen tenein is

aanwezig.

Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005

Dakkapel vervangen T verdieping in 2005

Centrum en openbaar vervoer op loopafstand

Mogelijkheid om te verhuren isaanwezig

Woonoppervlakteca. 150 m 2

Vraagprijs: €475.000,- <ës>

SwaluestraatH
In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe

nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote

vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,

dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit

bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2
!, leent deze woning zich

goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis.

Het pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree.

Woonoppervlakte ca. 275 m2

, perceeloppervlakte 287 m
2

Vraagprijs: €598.000,- &

Dr.J.G.Mezgerstraat41
Op de 1" woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig

balkon op het zuidoosten en berging in de onderbouw.

Het appartementencomplex Ruyter stede beschikt over een lift en ligt op

steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar

vervoer.

Verzorgd appartement in modem complex

Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 85m
2

Vraagprijs: €239.000,-- <S>
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Actueel
Hekwerk
toegestaan?

Memoriam

Reröfrazn

•Donker oerbrood € 2,50

• 10 Bollen €2,50

Weekend taartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

ZOMERACTIE

Bij aankoop van een

multifocale zonnebril

maakt u nu kans

op een vakantie

van € 5.000,-!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Politiebureau

vaker dicht

'Krijgje dan bij een

overval te horen: belt u

morgen maar terug?'

Geslaagden op het raadhuis
Vorige week woensdag

werden de geslaagden van

het Wim Gertenbach Col-

lege weer in het centrum

van het dorp aan de inwo-

ners van Zandvoort gepre-

senteerd. Voor de tweede

keer op rij werden ze door

dorpsomroeper Klaas Koper

op zijn onnavolgbare wijze

en met voor iedereen een

eigen gedicht, naar het bor-

des van het raadhuis geroe-

pen waar zij door directeur

Fred van Zanten hun (voor-

lopige) cijferlijst kregen

overhandigd.

Het merendeel van de leerlin-

gen die de school nu gaan ver-

laten konden het zeer waar-

Bryan Becicjamie Beekelaar,

Ashley Bentvelzen, Roos

Berendse, Branko Cerovac,

Mads Crabbendam, Sanne

van Cruijsen, Robert van

Dam, Justin van Densen,Rick

D ra ij e r, Rachel Driehuizen,

Romana Eikenaar, Rebel

van Eimeren, Manus Gori,

David Heidebrink, Wouter

Heule, Yorrick Hijma, Mats

de Hoop, Homeira Husseini,

Kelly Kiekens, Junior Kramer,

RichardKras,Stefan Kurumalis,

RemcoMans, Bram Molenaar,

Lutfullah Nabizadah, Huib

van den Nulft, Hayo Pardoen,

Delphine Le Penven, Roy

Sam-Sin, Ryan Shields, Roy

Simons, RemyVink, Diederick

de Weert, Kim van der Wou de,

Meike Zeitzen. Vijf leerlingen

zijn niet geslaagd en drie

kregen een herkansing. Bij

het ter perse gaan van deze

krant waren de resultaten

van de herkansingen nog niet

bekend.

Motorrijder

dodelijk

verongelukt

Op Circuit Park Zand voort

is zondag omstreeks

16.00 uur een motor-

rijder verongelukt. De

24.-jarige jongeman uit

5oest was deelnemer

aan een race en is, door

onbekende oorzaak, in

een bocht rechtdoor

gereden en zeer hard

tegen de vangrail aan-

gereden. De traumaheli

heeft het zwaargewon-

de slachtoffer vervoerd

naar het VU-ziekenhuis

in Amsterdam. Hier is hij

korte tijd later aan zijn

verwondingen bezwe-

ken. De politie heeft een

onderzoek ingesteld naar

het ongeval.

vanhier
Auto Strijder

Zandvoort

OVZ koffieconcert
Zondag 22 juni • 14.00 - 16.30 uur

Muziektent
Raadhuisplein
Gunnar & Friends

'spetterende Jazz

in het

EllaFitzgerald genre"

Het ontwerpbestemmingsplan

Strand en Duin ligt ter inzage.

U leest er meer over in de gemeente-advertentie.



FAMILIEBERICHTEN WATERSTANDEN
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7 jaar i/e/eden ben je hijom nrrffetfaan. naar 'n heel moot plekje hier ver vandaan

Qi?aak heb ik 't na/ moeilijk è< denk ik heel irel aan Jon

cför fijn we hei samen hadden é< hoe ontzettend veel ik vanje hou

Q$e e/i/en mannetje hel' je ook nooit leren kennen een intern aemis irai nooit zal wennen

éZievepapa van zö h pracht kind. weel datje door ons voor eeimq wordt bemind

"c~$f. reeliefden voor Altijd'

Vrij onverv/acht hebben wij het bericht ontvangen

van! et overlijden van ons bestuurslid

Simon van den Bos

Ruim 40 jaa heeft hij binnen onze vereniging diverse

bestuursfuncties vervuld. Door zijn toewijding, kennis

van zaken en betrokkenheid heeft onze vereniging

optimaal kur nen profiteren van zijn wijsheid. Wij zijn

hem da r zeer dankbaar en erkentelijk voor.

Wij wenser zijn kinderen, zijn vriendin en verdere

familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuu Vereniging Onderling Hulpbetoon

Piet van der Mije

Secretaris

Mijn grote sterke mau.vadf

onze lieve unieke opa i

schoonvadei

Frederik Albert Rovers
Frits

:chtgenootvan Alida P-

ari 1949

i der Mije

15 juni 2

José Rovers-Borghouts

Sim tiHant

Tijn. Sojir

Potgictcrstraat 26

2041PD Zandvoort

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 19 juni

van 19.00 tot 20.00 uur in het Monuta uitvaartcentrum,

Kloppersingel 9 te Haarlem.

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 20

juni om 10.45 uur in de Protestante Kerk, Poststraat 1 te

Daarna zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in het

crematorium Westcrveld, Duin en Kruidbcrgerweg 2-6 te

Drichuis.

Tijd van samenkomst aldaar 12.30 uur.

Tti'i'iis i? n afloop gelegenheid tl

Hierbij wil lm wij u hartelijk dan ken voor uw belang-

stelling mi medeleven in de voor ons net moei lijikedagen

lijjrn\d*-/iftcfrcli IIJ llr( ipvrrlïjdrn v.in

Luisc Morgaxctc

Weber - Schombert

IXur hei ons onmogelijk ïs ieder peïsoonlijk ce bedanken,

hopen wij ilat u Lin^sdeïc- weg, onze crkenrclLjkhctd

wilt ajnvaarde n.

Onze spreid!f tistak gunt uit mnr txtferssntet va» zorg-

£tn;nifti ttfifiitnfri.hitfr.tti, ttfiiffxrljr rit iïi.t'l.-ittig.

Uiialkf naam;

Herman Webcr

Zandvwit, juni 2008

BURGERLIJKE STAND

7JUNI-13 JUNI 2008

Geboren:

Hannah Jospehina Thijsje, dochter van: Mannaerts,

Hermanus Ferdinandus Johannes en: Cjaltema, Therese

Carolyn.

Gehuwd:
Winkel, Johannus Hendrikus Bastiaan en: van Aacken,

Randy.

Sch ra ma, Maarten en: S leven, Clement ine.

Overleden:

Sterk geb. Misset, Nine, oud 85 jaar.

Schilpzand geb. Ottenbros, Margaretha.oud 86 jaar.

Piers, Gerrit Anthonie, oud 82 jaar.

van den Bos, Simon, oud 88 jaar.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastorC. van Polvliet

Saterdag HIÊWWÊ avondkaart!

Club Nautique
TEL. 025 - B71 S7 07
www.clubnsutique.nl

Hoog Laag Hoog Laag HoogW A T E R
Do 19 00.40 04.55 12.55 17.15

Vs 20 01.05 05.30 13.25 17.52

Za 21 01.46 06.05 13.54 18.26

Zo 22 02.16 06.35 14.40 18.59

Ma 23 02.55 07.09 15.14 19.36

Dl 24 03.35 07.48 15.55 20.16

Wo 25 04.16 08.24 16.40 21.05

Do 26 05.00 09.25 17.15 21.54

BEAC
T
hX

l

C L U
N

Zaterdagavond na het diner

kunt uw weer gezellig op een

groot scherm voetbal kijken

in ons Holland huis.

Voor reserveringen: 023-5^3200

www.beachclubtien.nl

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 30,-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752

Email: redactle@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag og.00- 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 -434297 83

Email: letty@zandvoortsecourant.nl
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Laatste raadsvergadering

voor zomerreces
Komende dinsdag komt de gemeenteraad voor de laatste

keer voor het zomerreces bijeen. Op de agenda staat een

aantal hamerstukken waaronder de Kadernota's I en II en

de Voorjaarsnota.

De jaarrekening en het jaar-

verslag 2007 van de gemeen-

te Zandvoort worden in de

raadsvergadering besproken.

In de jaarrekening, inclusief

het programmajaarverslag,

wordt verantwoord ing afge-

legd over de besteding van

de middelen in hetjaar2007

Ook wordt een uitbreiding

van de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV) voorge-

steld. De uitbreiding moet

het mogelijk maken om
straatverboden en gebieds-

ontzeggingen op te leggen.

Commissie Projecten

& Thema's

Woensdag 25 juni komt

de commissie Projecten &
Thema's weer bijeen. De

grootste kluif zullen decom-

missieleden waarschijnlijk

hebben aan devooraankondi-

ging Kwal iteitsim puls strand

van wethouder Wilfred Tates.

Vooruitlopend op de nota

worden de beleidsuitgangs-

punten voor de kwaliteits-

verbetering aangedragen

en bediscussieerd. Tevens

staat de Kadernota 20og
- 2012 van de regiopolitie

Kennemerlandopdeagenda.

Hierin wordt vier jaar vooruit

gekeken en de nota vormt de

basisvoor het uitwerken van

landelijke afspraken met de

minister. In het laatste agen-

dapunt wordt aandacht ge-

schonken aan het concept

realisatieplan e-gemeente.

De centrale overheid heeft

een aantal projecten, gericht

op elekt ronisch e dienstver le-

ning, benoemd die gemeen-

ten dienen uit te voeren.

Het realisatieprogramma

beschrijft op welke wijze

het programma en de indi-

viduele projecten worden

uitgevoerd in termen van

geld, tijd, middelen en be-

sturing om de ambitie waar

te maken.

Buiten

pluspunt £•;;*

I_ - llllWr^ Openin

schoolse opvang De Boomhut
iten-.najchoolie en vikintie opving.

deren van groep 1 t/m 8

?tl|denvan 07.30 -
1 8.30 uur

De Boomhut biedt profes

U kunt met een gi

ionele opvang voor uw kind.

rust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen

Nieuwe dingen leren

• Huiselijkesfeer • Plezier

• Creatieve activiteiten

Flcmin?so-aat55

T: 023 -57 173 73 / 57 40 330

info@.p lu spu ntzan dvoort. n 1

• 2041 VW Zandvoort
. F:023-57 16 865

CARTOON
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Onduidelijkheid over legaliteit hekwerk

Cobraspen Vastgoedontwikkeling B.V. heeft in 1999 een

bouwaanvraag ingediend om aan de Boulevard Barnaart

56 in Zandvoort (tegenover het circuit) een nieuw te bou-

wen horecabedrijfsruimte te realiseren. Sinds 2005 is het

indrukwekkende 'Beachhouse' bouwklaar. Het nieuwe ge-

bouw telt drie verdiepingen waarvan 1,5 bouwlaag onder

het wegniveau en in de zeereep ligt.

door Nel Kerkman

Sinds kort is het gebouw ver-

huurd en zijn er.zondertoe-

stemmingvan degemeente,

twee hoge hekken geplaatst

om de veiligheid van het

pand te verzekeren. De hek-

ken sluiten het voetpad, ge-

legen langs de zeereep, af.

De gemeente kan zich niet

vinden in deze versperring

en heeft Cobraspen, in een

brief op 9 mei jongstleden,

onder dwangsom verzocht

de illegale hekken te verwij-

deren en het voetpad weer

in de oude situatie te her-

stellen.

In onderhandeling

Inmiddels is er een ge-

sprek geweest tussen de

Gemeente en Cobraspen.

Dit heeft geresulteerd in

het feit dat er geen duide-

lijkheid bestaat wie de eige-

naarisvan het voetpad. Het

dwangsom bes luit heeft het

college ingetrokken maar

de hekken staan er nog

steeds. Sinds 1947, toen de

kampwinkel 'de Toko' ge-

bouwd werd, is er altijd een

openbaar voet- en fietspad

geweest. Kennelijk is bij

de renovatie van de bou-

levard een ander bestem-

mingsplan aangenomen.

Intussen heeft wethouder

Wilfred Tates een verzoek

bij Rijnland ingediend om
eventueel een extra voet-

pad in de zeereep te laten

aanleggen. Of dit verzoek

gehonoreerd wordt, is nog

niet bekend.

Zeereep

Beachhouse heeft een hore-

cabesternming en mag het

gehele jaar open.Verder wil

de huurder terrassen met

ligbedden aan de zeezijde

realiseren. Rijnland heeft

de verantwoording voor het

onderhoud van de Zeereep

en beheert de zeewe-

ring tussen Wassenaar en

IJ muiden. Bij navraag meldt

Theo Urk, medewerker van

Rijnland, dat er op zijn af-

deling nog geen bouwver-

gunning voor terrassen

in de zeereep zijn binnen-

gekomen. Volgens hem is

het onmogelijk om de dui-

nen te bebouwen. Ook het

Hoogheemraadschap heeft

ten aanzien van het beleid

voor de zeewering een 'ja,

m its' en 'nee, ten zij' beleid s-

principe.

Impasse

Ondertussen is de impasse

nog niet opgelost en staan

de hekken na een maand
nog steeds op de openbare

weg. Of de onderhandelin-

gen tussen de gemeente en

Cobraspen resultaten ople-

veren is nog maardevraag.

Voorlopig worden de wan-

delaars door de versperring

gedwongen boven langs om
het gebouw heen te gaan, in

plaats van langs de Zeereep

te kunnen blijven lopen.

Andere openingstijden politiebureau

Het politiebureau in Zandvoort gaat vanaf vrijdag 20 juni

tot 1 september aanstaande op andere tijden open. Van

maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 17.30

uur en vrijdag tot en met zondag tussen 13.00 uur en 20.00

uur. Het spreekuurvan de wijkagenten wordt eveneens tot 1

september opgeschort. Zij werken alleen op nog afspraak.

De omstandigheden die op straat, bij evenementen

leiden tot deze maatregelen

zijn openstaande vacatu-

res, ziekteverzuim en va-

kantieverloven tijdens de

zomermaanden. Er wordt

voor gekozen de prioriteit te

en het horecatoezicht.

Wel politie aanwezig

De besluiten willen niet

zeggen dat er überhaupt

:n politie is. Mensen die

leggen bij de aanwezigheid tijdens de sluitingsuren bij

de bureaus komen en die

in acute nood zijn, worden

geholpen. Via een intercom-

systeem maken zij contact

met de regionale meldka-

mer waarna de dienstdoen-

de politieagenten naar hen

toekomen. De politie erkent

dat met deze besluiten de in-

loopmogelijkheden vermin-

deren. Tegenwoordig kan er

echter op veel meer manie-

ren met de politie contact

worden gemaakt. Zo kan er

telefonisch en via internet

aangifte worden gedaan.

COLUMN
Voetbal in

Zandvoort
Met voetbal heb ik eigenlijk

niks! In het begin snapte ik

ook niet wat al die termen

betekenden. Europa Cup en

EK finale konden me gesto-

len worden. Bij buitenspel

dacht ik aan het schoolplein

van de kleuters. Maar, lang-

zamerhand, onder invloed

van echtgenoot en zoon, be-

gon het kwartje toch te val-

len. Daarbij, met een voetbal-

lende kleinzoon in defamilie

kun je toch niet 'buitenspel'

blijven staan! Op dit mo-

ment, nu héél Nederland in

oranje kleuren gehuld lijkt,

moet je toch enthousiast

worden. Maar dat ons kikker-

landje op mijn sauna-avond

een voetbalwedstrijd had

gepland, ging toch alle per-

ken te buiten." Ik ga gewoon

de sauna in. Zoals altijd. Jij

ook met je voetballen!"Vol

bravoure doken vriendin en

ik op De Avond in het hete

saunahok. "Als het span-

nend is, roep ik wel. Ik breng

jullie straks wel een bakkie

koffie", nestelde echtgenoot

zich genoeglijk op de bank.

Na enkele minuten hiel-

den we het niet meer uit.

Spanning sidderde door het

huis. Na enige luide kreten

schaarden vriendin en ik

ons ook voor de buis. Net

zoals héél veel mensen in

Nederland. Het werd span-

nend. "Twee nul voor de

Oranje Leeuwen!", we gnif-

felden van plezier. In de rust

deden we nog een sauna-

rondje. En ja hoor. Ook vrien-

din en ik zaten te juichen

toen er nog meer doelpun-

ten vielen. Baldadig rukte

ik een oranje hoedje van de

plank. En in mijn fris gewas-

sen lijf danste ik door de ka-

mer. "Hoe bedoel je, ik geef

n iet om voet ba l?"Verbijsterd

keek echtgenoot mij aan.

"Joh hh. Dit is anders", grijns-

de ik, "dit is Oranje. E
Wij hebben gewon- c
nen." Ik hoorde hem

2f

denken. Vrouwen? Ik £
zal ze ook nooit be- jj

grijpen! |

J>
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Schapenscheerders

Op de boeren markt, die vorige week werd gehouden op het

terrein van Nieuw Unicum, was veel te zien en te beleven:

Oudhollandse kinderspelen, wol spinnen en een workshop

wol vilten. Ook waren er leuke snuisterijen, biologisch e sa p-

jes en tweedehands boeken te koop. Tijdens de demonstratie

schaapscheren werden twee schapen bevrijd van hun dikke

vacht. Van hun mag de zomer komen!

Ook optreden in de Muziektent?
In het kader van het 100-jarig bestaan van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ), worden dit seizoen een

aantal koffieconcerten en kinderentertainment georganiseerd op de zondagmiddag. Deze vinden plaats in de mu-

ziektent op het Raad huisplein. Het grootste deel van de acts wordt gefinancierd vanuit het OVZ Cultuurfonds, een

samenwerking tussen gemeente, winkeliers en ondernemers. Het doel van dit fonds is om middels cultuur Zand-

voort aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. De OVZ is nog op zoek naar sponsors om de program-

mering compleet te maken. Ook zoekt zij nog steeds Zandvoortse gezelschappen die een bijdrage willen leveren

aan de programmering.

Krant niet ontvangen?
OZANDVOOttTSh:

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:

info@>zvo-verspreiders.nl

EVENEMENTEN AGENDA
Week 25 -2008

21-22 Truck Festival Circuit

Juli

4-6 EK Jet Ski

strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd

5 Showen Dans Nederlandse Folkore,

Gasthuisplein

5 Muziekfestival Centrum

5-18 Rekreade

6 Zandvoort (A)Live strandpaviljoen 13/14/15

12 Justfor Fun slotopt reden Raadhuisplein

11-13 DTM (autoraces) Circuit

17 Kortebaandraverij Zeestraat

18 Santekrampie (Rekreade) Gasthuisplein

18-27 KermisCircuit

Feest van het Licht in

Danzee en Chin Chin

Komende vrijdag is er weer een spetterend Feest van het

Licht in Crandcafé Danzee en discotheek Chin Chin. Beide

horecagelegenheden zullen voor dat feest helemaal in het

wit worden aangekleed. Zoals teder jaar zullen er ook dit

jaar weer flitsende artiesten en DJ's te bewonderen zijn. De

dresscode is uiteraard wit.

Het feest wordt omlijst door een aantal 'residance' DJ's,

DJ Wokkie en de bekende Zandvoortse DJ Raymundo, die

lekkere muziek ten gehore zullen brengen. Verder zul-

len saxofonist SJ Mare en MC Yanto optreden. Het feest

begint in beide gelegenheden om 22.00 uur en zal tot

05.00 uur op zaterdagochtend duren. De entree is zoals

gebruikelijk gratis!
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Word vakantiebezorger

I van de Zandvoortse Courant

Voot de komende zomervakantie

zoeken wij invallers voor

de bezorging in diverse wijken

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 -1139 1478 of

info@zvo-verspreiders.nl

Zandvoorter zet zich in voor nieuw

scholencomplex in Suriname

Niet alleen in Zandvoort is Rinie Cappel (onder andere initiatiefnemer sportkampen) een

sociaal bevlogen mens maar ook buiten de grenzen is hij actief voor de minder bedeelden

in de maatschappij. Vanwege zijn werk bij het International Police Expertise Platform is

hij regelmatig in Suriname. Daar viel hem op dat een scholencomplex en het sportveld

gelegen in een buitenwijk van Paramaribo in een zeer erbarmelijke toestand verkeerden.

Cappel besloot hier iets aan te doen. Na vier jaar schrijfwerken lobbyen in zijn vrije tijd, is

het doel bijna bereikt: in september wordt er een nieuwe school officieel geopend.
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door Nel Kerkman

De Savitrischool is me-

dio 1975 opgericht door de

plaatselijke bevolking van

Santodorp, resort Kwarason,

district Wanica. Hoewel in

Paramaribo meerdere scho-

len aanwezig zijn, was de

voornaamste reden voor de

oprichting dat de afstand van

dit district naar de stad tus-

sen de 20 en 25 kilometer be-

draagt. E ris een slechte infra-

structuur en geen openbaar

vervoer. Voor de kinderen in

leeftijd vanaf 12, 13 jaar was

dit met de fiets bijna niette

doen en daarnaast ook te

ver om te lopen. Een mini-

male reistijd van 1 Va uurwas

vrij normaal. Reden voor de

ouders om de kinderen niet

naarschool te laten gaan.

Wat is al gerealiseerd

Aangezien er door gebrek

aan klaslokalen steeds meer

leerlingen (vooral meisjes)

geweigerd werden, is de

buurt al in actie gekomen.

Door zowel lokale acties

waarmee geld is verdiend

als door in zet van vele ouders

die meehielpen bij de bouw,

zijn er verleden jaar twee

nieuwe (eenvoudige) leslo-

kalen gerealiseerd. Vanuit

Nederland zijn deze loka-

len ingericht met 100 stuks

school meubi la ir, geschonken

door de Zandvoortse Oranje

Nassauschool.

Gewenste situatie

De Savitrischool wil niet al-

leen een onderwijsinstel-

ling zijn maar wil ook een

buurtfunctie krijgen. Een

plaats waar leerlingen zich

thuis voelen en ook buiten

schooltijd kunnen sporten

of op een andere wijze hun

vrije tijd op een nuttige ma-

nier kunnen besteden. Niet

alleen voor leerlingen van de

school, maar juist en vooral

ook voor de hele buurt. Een

gezonde geest in een gezond

lichaam. Een piekwaar ieder-

een zich thuis kan voelen,

jong en oud.

Financiering

Voor de financiering van het

gehele project kan op de

gemeenschap in Suriname

geen beroep worden ge-

daan. Daarvoor zorgen enige

Nederlandse bedrijven en

de stichting Wilde Ganzen.

Zonder medewerking van de

Wilde Ganzen was dit pro-

ject niet mogelijk geweest.

Wilde Ganzen werft vanuit

een oecumenische inspira-

tiefondsen voor concrete en

kleinschalige projecten ten

behoeve van kansarmen in

degehelewereld,zonderon-

derscheid te maken tussen

religie, ras, cultuur, leeftijd,

geslacht of aard. Zo koppelt

Wilde Ganzen de financiële

inspanning van gevers aan

de inzet van actievoerders.

Toekomst

Als in september de school

officieel in gebruik wordt

gen omen, zijn bijna alle wen-

sen vervuld. De sportvelden

zijn opgeknapt en een een-

voudige, moderne sporthal

gerealiseerd. Er is een nieuwe

aan bouw van 4 school lokalen

met gescheiden toiletgroe-

pen voor jongens en meisjes.

Tevens worden de huidige

schoollokalen gerenoveerd

zodat deze weer aan de mi-

nimale eisen voldoen. Alleen

zal het schoolmeubilair nog

aangevuld en de studieboe-

ken vernieuwd moeten wor-

den. Wie weet zijn er nog

(Zandvoortse) scholen die

overbodige schoolartikelen

in de aanbieding hebben?

Rinie Cappel is bereid om
het transport te verzorgen.

Via zijn e-mail watchman@
hetnet.nl zijn de contacten

snel gelegd.

Met OOG en OOR
l'BE BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

40 jaar jubileum

Ze zijn meteen lantaarntje

te zoeken. Mensen die 40

jaar bij het onderwijs zijn.

Mevrouw Keur-van Dongen,

in de wandelgangen 'juf

Nelleke' genoemd, is zo ie-

mand. Geboren inMiddelie

(gemeente Zeevang) begon

zehaarloopbaan in Warder.

Vanaf haar negende woon-

de ze in Zandvoort maar er

was in deze omgeving geen

baan te vinden. Haar solli-

citatie had direct succes en

ze startte meteen met een

klas van 40 kinderen. Hierna

werkte ze achtereenvolgens

bijscholen in Noord Brabant

en St. Oedenrode, waarna

ze weer terugkeerde naar

Zandvoort. Eerst als inval-

ster, later met Marianne

Spruijt in een duobaan,

wat toen heel modern en

nogal ongebruikelijk was.

Nu werkt ze alweer 25 jaar

bij de Oranje Nassauschool

en heeft ze een eigen klas.

Ze geniet nog steeds van

haar kleuters."De onbevan-

genheid en het 'alles willen

weten' is geweldig. Na een

ruzie praten kinderen weer

met elkaar en is het klaar.

Daarkunnen grote mensen

nog wat van leren", vindt juf

Nelleke.

Het is feest tralala

Hoewel Peuterspeelzaal

Dribbel, gehuisvest in de

Oranje Nassauschool, op

1 maart al haar 10 jarig

bestaan vierde, beloofde

hoofdleidster en eigenaar

Marja Spierieus dat van de

zomer nog een gezellige

feestweek met als afslui-

ting een doe/pleinfeest

zou komen. Dat wordt op

21 juni van 10.00 tot 14.00

uur gevierd. Alle kin-

deren van 2 t/m 6

jaar zijn welkom om
mee te doen met al-

lerlei Oudhollandse

spelletjes: grabbelton,

poppenkast, schmin-

ken en nog veel meer

leuke activiteiten. Er is

een loterij en ook zijn er lek-

kere pannenkoeken en drin-

ken. De ingang van het feest

is bij de ONS kleuterschool,

Lijsterstraat 3.

Schoon Zandvoorts

strand?!

Voor de zesde keer wordt er

weer de wedstrijd 'Schoonste

strandvan Nederland'gehou-

den. De stichting Nederland

5choon coördineert deze

wedstrijd. In juni, juli en au-

gustus bezoeken inspecteurs

vier keer onaangekondigd

alle stranden. Zij beoorde-

len het strand aan de hand

van ijkpunten en geven ver-

volgens een aantal sterren

(er zijn er maximaal vier te

behalen). Hoe meer sterren,

hoe beter een strand scoort.

Zou Zandvoort in oktoberde

titel 'Schoonste strand van

Nederland' door de directeur

van de ANWB uitgereikt krij-

gen? Dan moeten we flink

ons best blijven doen om
het strand ook schoon te

houden!

Veilig zeewater

Door het mooie weer zijn

de omstandigheden op zee

gunstig voor het opbloeien

van algen. Bij afsterven

van deze algen zal dit veel

schuim en stank veroor-

zaken, maar deze algen

zijn niet schadelijk voor de

gezondheid. Zo wordt het

zwemwater van 1 mei tot

1 oktober door de provin-

cie Noord-Holland gecon-

troleerd. Twijfelt u of het

zwemwater veilig is? Via

de Zwemwatertelefoon

(0800-998 6734) kunt u

alle actuele informatie over

de kwaliteit en veiligheid

van zwemgelegenheden

in Noord-Holland ontvan-

Let op snoer

In het kastje naast de trap

van het Rotondegebouw

kan men informatie vin-

den over de kwaliteit van

het zeewater. Kijk dan wel

uit dat je je nek niet breekt

over het lange snoer dat

van het elektriciteitskastje

bij het hekwerk naar de

ijskar, dwars over de straat

ligt. Alleen het korte snoer

van ijskar naar de carrou-

sel is afgeplakt. Gelukkig

is bij eventuele valpartijen

de EHBO post direct in de

buurt (en tot 20.00 uur ge-

opend).

Holle boom

De beroemde holle boom

die (zo zegt men) tijdens het

beleg van Haarlem in 1572

en 1573 er al stond, is terug

bij restaurant Kraantje Lek

in Bloemendaal. Het gaat

om een bronzen replica van

de eeuwenoude kastanje

die als klim- en speelboom

generaties kinderen een

plezierige dag bezorgde.

De holle boom moest vorig

jaargerooidworden omdat

deze te gevaarlijk werd om
in te spelen. De replica is ge-

maakt door de wel beken de

kunstenaar Kees Verkade

waarvan in Zandvoort ook

veel beelden geplaatst zijn.

Gelukkig komen de kinder-

tjes gewoon weer uit de

holle boom terwereld.

^



Zaterdag 21 juni OPEN HUIZEN ROUTE van 12:00 tot 15:00 uur
Tevens vrijdag 27 juni "KOOPAVOND": u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00 tot 20:00 uur I

f GREEVEN
makelaardij o.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

l^ÊW
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na ^jHEEfl
TimoGreeven

mmtim
Dorpsgenoten

tHHilMK
door Erna Meijer

Maaike Koper
Wie de gaste van deze week nog niet kent, woont waar-

schijnlijk nog niet zo lang in ons dorp! Maaike Koper (46),

geboren en getogen Zandvoortse, heeft haar sporen op

allerlei gebieden inmiddels ruimschoots achtergelaten en

zal dit, haar kennende, nog heel lang blijven doen.

Hoe is het allemaal begonnen, vragen wij haar. "Ik ben geboren

op de Van Lennepweg.Mijn ouders waren er een van

de eerste bewoners; het was daar een walhalla

orn te spelen rnetveel ruimte in de tijd dat

Nieuw Noord werd gebouwd." Na de

Albert Plesmanschool ging Maaike

naar het Kennemer Lyceum, afde-

ling Atheneum. Na haar diplo-

ma was de vervolgkeuze nog

niet duidelijk en heeft zij een

jaar Schoevers gedaan, alvo-

rens toch een aantal jaren de

studie Nederlandse Taal en

Letterkunde aan de UvA op te

pakken. Maaike: "Ik heb hier in-

tens van genoten, maar bleef wel

in Zandvoort op kamers wonen,

want ook toen al was ik verknocht

aan ons dorp en had ik totaal geen be-

hoefte om in Amsterdam te gaan wonen.

Mijn sociale leven en mijn sportclubs (ondei

andere basketbal en hockey) waren hier en dat was
""U("*

belangrijk."

Al op jonge leeftijd was zij bet rakken bij Am nesty International,

waarvan de leden onder meer in de bibliotheek brieven schre-

ven aan gevangen en. "Wij (twee broers en een zusje, red.) zijn

opgevoed met de gedachte, dat je een bijdrage aan de maat-

schappij moet leveren en dat als je ergens aan begint je achter

je keuze moet gaan staan en het ook dient af te maken. Dat

blijft dan ook de rode draad in mijn leven! Een voorbeeld: des-

tijds werd je op je 18e lid van woningbouwvereniging EMM
en mijn vader vond het ook niet meer dan logisch dat je dan

ook naar ledenvergaderingen ging." Roepen aan de zijlijn was

verboden en dat resulteerde in 1988, toen zij 25 jaar was, in het

meeschrijven aan een beleidsplan, ontstaan dooreen crisis bij

EMM. In 1989 kwam Maaike in het bestuur en via het voorzit-

terschap zit zij thans nog inde RaadvanToezicht/'Defusiemet

De Keybiedtveel (vooralfinanciële) middelen om nieuwbouw

te plegen en de veelal ja ren '60 woningbouw aan de eisen van

deze tijd aan te passen."

Andere rnaaisi happelijkc functies zijn: lid Raad van Toezicht

van Pluspunt zeer 'jcrtrokker lid van de PvdA en la n del ijk verte-

genwoord iger, opieiaer en examinator binnen de dra n ken sec-

tor van de horeca. "Onderwijs blijft een passie en onze leerlin-

gen opleiden, samen met Fred op allerlei gebieden, waaronder

gastheerschap en ondernemerschap, is mijn lust en mijn le-

ven." Zijn naam is eindelijk gevallen. Als bijbaantje tijdens de

studie kwam Maaike bij café Koper aan het Kerkplein terecht

en zij is daar dus nooit meer weggegaan. Natuurlijk was zij

ook, zij is tenslotte zeer nieuwsgierig van aard, geïnte-

resseerd in alles op het terrein van de horeca en

behaalde naast de ga ngba re dip loma's ook

detitel SVH Meesterschenker.

Vanuit café Koper worden aller-

ei activiteiten ontplooid. Daar

zijn ze in iggö, ontstaan tijdens

een verjaardag bij de familie

Versteege, gestart met het

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble. Naast de maandelijk-

se 'oefenavonden', thans onder

leiding van Cré van der Berg en

• roeger door Jan Peter Versteege

met Milly Zantvoort en Amanda

Stienstra op accordeon, wordt de

jaarlijkse Kerstzang zeer gewaardeerd.

Een feestje is ook de deelname aan het

Shantykorenfestival en af en toe losse optre-

r dens. "Verder de boerenkoolmaaltijden, waar wij nu

wegens te groot succes mee gestopt zijn, de Tapasweken in

november.de bier-en wijnavonden.de biertapwedstrijden en

jazzavonden. Helaas moesten wij een paar jaar geleden een

besluit nemen om te stoppen met galerie 'De Stijl kamer', wat

wij vijfjaar met veel liefde hebben gerund."

In haar spaarzame vrije tijd (het scheelt dat zij geen televisie

hebben!) luistert Maaike veel naar muziek en Radio 1. Reizen

is daarnaast ook een grote passie en dankzij hun fantasti-
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Scholieren bezoeken
tuindersvereniging

De leerlingen van de gecombineerde groep 1 en 2 van de

Beatrixschool hebben woensdag hun ogen uitgekeken.

Zij waren uitgenodigd bij de tuindersvereniging in Nieuw

Noord om een kijkje te komen nemen bij de volkstuintjes.

sche personeel zijn zij n

ken achtereen op vakanti

Luz) blijft favoriet, maa

"Vergeet vooral niet te vermelden dat ik dankzij Pepijn en

Sabineeen prachtige kleinzoon, C ijs van nu 1,5 jaar, heb", aldus

een niet meer uit Zandvoort weg te denken superhartelijke

dorpsgenote!

'Nieuwe' Zandvoortse Courant goed ontvangen

Er kwamen afgelopen weken bijna dagelijks complimen-

ten binnen bij de redactie van de Zandvoortse Courant.

Naar aanleiding van het nieuwe formaat en de nieuwe

lay-out, zijn veel lezers enthousiast over het nieuwe uiter-

lijk en laten dat blijken.

Vooral het formaat van de omfoto'sgrateraftedrukken

letters en de mogelijkheid valt in goede aarde. "Ik kan

nu een stukgemakkelijkerde Courant bedanken u voor

artikelen lezen, zonder

te hoeven spannen. Ook die

extra pagina's in kleur zijn

schitterend", meldde een

dame. Directie en mede-

werkers van de Zandvoortse

lovende woorden en ho-

pen dat de Zandvoortse en

Bentveldse inwoners nog

lang van de Zandvoortse

Courant nieuwe stijl mogen

genieten.

Veel kinderen herkenden een nen. Tijdens de rondleiding

aantalverbouwdegroenten- moesten de leerlingen ook

enfruitsoorten.maarwisten nog een aantal verborgen

bijvoorbeeld niet dat zo een appels vinden, een taak die

grote bloemkool uit een zaad- ze goed volbrachten. Na af»

je ontstaat dat nog geen mil- loop mocht iedereen een in

li meter groot is. Ook waren de volkstuintjes geteelde ap-

sommige 'vreemde' soorten pel meenemen en diezalvast

sla moeilijk of niet te herken- goed gesmaakt hebben.

Groep 8 gaat in zaken
De komende tijd zal groep 8B van de Oranje Nassauschool

meedoen aan het ondernemersspel Kids in Bizz. Bij dit leuke

en leerzame spel gaan de leerlingen onder leiding van hun

leraar en een zakelijk begeleider een eigen bedrijfje runnen.

in de gelegenheid om ruim drie we-

ie te gaan. "Zuid Spanje (Costa de la

inmiddels hebben we ook Indonesië,

Thailand, Zuid-Af ri ka, Argentinië, Brazilië en U ruguay aange-

daan. Volgend jaar hopen wij naar Chili te gaan." De kinderen werken binnen

dat eigen bedrijf met echte

producten en echt geld. Zo

maken zeopeenvoudigewijze

kennis met enkele financiële

en economische begrippen.

Daarnaast worden de kin-

deren gestimuleerd om te

leren samenwerken en als

team te opereren. Ze verko-

pen producten van Fair Trade

Original, de importeur voor de

Wereldwinkels. De leerlingen

hebben hun bednjfwoensdag

op de weekmarkt gepresen-

teerd en tevens hun produc-

ten aan de bezoekers aange-

boden. De winst komt geheel

ten goede aan Nieuw Unicum.

Dit doel is gekozen naar aan-

leiding van een bezoek aan

Nieuw Unicum waarbij de

leerlingen rondgeleid werden

door enkele bewoners.

Kids in Bizz wordt kosteloos

aangeboden aan basisscho-

len in Nederland dankzij de

financiële steun en de inzet

van bankvrijwilligers van de

ABN Am ra, hoofdsponsor van

Kids in Bizz. De bankvrijwil-

ligers treden op als zakelijk

begeleiders van het spel.

.0



Strandpaviljoen
Thalassa 18

Ze zijn er weer!

Dikke
zomerschol
op de graat of gefileerd

Die eet je bij Thalassa

Reserveren: 023-5715660

/a#2%e&

Danzee & Chin Chin

Presenteren samen in beide locaties

~LT

Vrijdag 20 juni van 22.00 - tot 05.00 uur

DRESSCODE=WHITE

Grand Café Danzee - Chin Chin

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas;
Et zijn dit jaar weeT veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas teTecht "kunt.

Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

ZOMERACTIE!
Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Reken zelf uw voordeel uit!
„„„malie eratis een Zandkorrel plaatsen

Wilt u ook extra profiteren

bij het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind

van dit jaar profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

*jf£ANDVOORT

J
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Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Kees Fens overleden

Afgelopen zaterdag is in Amsterdam de Nederlandse cri-

ticus en essayist Kees Fens aan een longziekte overleden.

Fens woonde aan het einde van de vorige eeuw lange tijd

in Zandvoort en gaf Nederlands aan onder andere het

Haarlemse Triniteitslyceum. Van de hand van Fens ver-

schenen maar liefst 54 publicaties, de eerste in 1964 en de

laatste dit jaar.

Tijd ophield te

bestaan, schreef

Fens voor het

blad een weke-

lijksecolumn on-

der het pseudo-

niem A.L Boom.

n met J.J.

** 1 Oversteegen

I
en Uli Jessurun

d'Oliveira richt-

te hij in 1962 het literair

tijdschrift Merlyn op. Door

Merlyn heeft detechniekvan

close reading in Nederland

ingang gevonden. Het blad

reageerde daarmee op de

in de jaren 50 dominante

vorm van literaire kritiek,

waarin volgens de Merlyn-

redacteuren veel aandacht

was voorfHosofïe, psycholo-

gie en moraal, terwijl juist

de tekst zelf werd veron-

achtzaamd. Close reading

analyseert en interpreteert

literatuur uitsluitend aan

de hand van de tekst en de

structuur daarvan, en laat

buitenliteraire factoren bui-

ten beschouwing. De wijze

van literatuurbeschouwing

van Merlyn heeft grote in-

vloed gehad op de literaire

kritiek en literatuurweten-

schap in Nederlanden is nog

steeds onderdeel van de col-

leges tekstinterpretatie.

Waardering voor zijn werk

kon niet uitgebleven.

Literaire prijzen, waaronder

in 1990 de prestigieuze P.C.

Hoofdprijs voor zijn hele

oeuvre, en een eredocto-

raat aan de Universiteit van

Amsterdam vielen hem ten

deel. Op 13 maart 2007 werd

hijtijdens het boekenbal be-

noemd tot Ridder in de Orde

van de Nederlandse Leeuw.

Collega-literatoren eerden

hem met een aantal speci-

aal voor hem samengestelde

boeken. Kees Fens is 78 jaar

geworden.

Fens werd op 18 oktober

1929 in Amsterdam gebo-

ren. Hij volgde zijn middel-

bare schoolopleiding aan

het St. Ignatiuscollege (nu

het St. Ignatiusgymnasium)

in Amsterdam, waar hij in

1948 zijn A-diploma be-

haalde. Daarna volgde hij

in de avonduren een studie

Nederlands-M O. Tussen 1959

en ig82 werkte hij als leraar

Nederlands, eerst aan het

Triniteitslyceum in Haarlem

en vanaf 1964 aan de

Frederik Muller Academie in

Amsterdam. In 1982 werd hij,

als eerste niet-academicus,

benoemd tot hoogleraar in

de moderne letterkunde aan

het instituut Nederlands van

de Katholieke Universiteit

Nijmegen. Na zijn emeri-

taat in 1994 volgde nog een

benoeming tot bijzonder

hoogleraar literaire kritiek

aan diezelfde universiteit. In

2001 legde hij ook die func-

tie neer.

Tegelijkertijd schreef Fens li-

teraire kritieken, vanaf 1955

voor het katholieke week-

blad De Linie, van 1960 tot

ig68 voor het dagblad De

Tijd en van 1968 tot 1978

voor de Volkskrant. Voor die

laatste krant is hij tot 2007

blijven schrijven, meest

over literaire onderwerpen,

hoewel hij er ook een tijd-

lang een sportcolumn (zijn

tweede passie was sport)

voor verzorgde. Tussen 1976

en 1989, toen het blad De

Ingeborg Engelsma
Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Ingeborg Engelsma, afkomstig uit de verzorging en thans

gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeute, heeft sinds

twee maanden in de Swaluestraat 3 een praktijk, waar u

voor verschillende diensten en adviezen terecht kunt.

Engelsma:"Klachten en blok-

kades komen vaak voort

uit een bepaalde levensstijl

en gezondheidstoestand.

Veel voorkomende klachten

zijn slapeloosheid, depres-

sies, burn-out, astma, zelfs

kinderloosheid. 70% van de

klachten vindt zijn oorzaak

in een verkeerdedarmfunctie.

De darmen staan namelijk in

verbinding met het centrale

zenuwstelsel en ongezonde

factoren kunnen de oorzaak

zijn van niet goed functio-

nerende darmen. Hierdoor

hopen in de plooien van de

darmen afvalstoffen zich op,

die leiden tot de vorming van

schadelijke gifstoffen. Ik geef

dan voedingsadviezen, maar

vooral effectief is colon hy-

drotherapie, oftewel een hoge

darmspoeling." In Delft heeft

zij hiervoor een Amerikaanse

Hbo-opleiding gevolgd. Daar

is deze therapie een 'hype' die

door veel bekende artiesten

wordt gevolgd. De behande-

ling is overigens beslist niette

vergelijken met een klysma.

Het reinigen van de dikke

darm en het ontgiften van

het bloed staat centraal bij

een darmspoeling. "Door de

darm te vullen met gezuiverd

water worden vastzittende,

aangekoekte afvalstoffen

verwijderd. Zodoende komen

eraanzienlijk minder gifstof-

fen in de bloedbaan terecht,

waardoor onder andere le-

ver, nieren, huid en longen

sterk ontlast worden", aldus

Ingeborg. De eerste behan-

deling, inclusief een intake

gesprek, duurt ongeveer an-

derhalf uur en eventuele ver-

volgbehandelingen 45 minu-

ten. Aangeraden wordt voor

het beste resultaat geduren-

de vier weken ix per week een

spoeling te laten doen. Voor

en tijdens de spoeling worden

speciale massagetechnieken

toegepast.

Er wordt gebruik gemaakt

van de Dotoio machine, een

gesloten systeem waarbij

geen geur vrijkomt, en die is

voorzien van een kijkglas zo-

dat bekeken kan worden hoe

de zogeheten 'slakken' uit

de darm verdwijnen. Via een

canule wordt er warm water

(38T) heel langzaam in het

lichaam aangebracht, waar-

na gedurende zes seconden

ondereen bepaalde druk het

gezuiverde water het lichaam

wordt ingevoerd, waarna

men even rust krijgt. Deze

procedure wordt een aantal

malen herhaald, waarbij de

aangekoekte ontlasting via de

afvoerslang in het riool ver-

dwijnt. Doordat Engelsma be-

schikt over rnediamieke gaven

kan zij haar energie afstem-

men op die van een ander.

Naast gal- en leverreiniging

biedt zij gesprekstherapie

(vooral relatieproblematiek),

rouwverwerking, Guasha the-

rapie, readings, en hotstone

en kruidenstempelmassages.

Duidelijkeenaanvullingopde

reguliere gezondheidszorg!

Swaluestraat 3,

tel.06-51272174

of 023-5746725 e-mail:

ingeborgengelsma@planet.nl

www.natuurgenee5kracht.nl

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Juist in weekend mooier weer

Met rasse schreden nadert de langste dag en rond die tijd

breekt meestal de fase aan waarop de zomer een route

'moet' hebben uitgestippeld voor het verdere verloop.

Uiteraard houdt niet iedere zomer zich strikt aan dat mo-

ment rond die langste dag.

Topzomermaanden uit het

verleden trokken soms pas

veel later van leer met als

voorbeelden augustus 1975

en diezelfde maand in 2005.

Zinderend was het toen,

zelfs op Zandvoort.

Toch lijkt de trend al een

beetje gezet voor de h uidige

zomer. Waren het eerst de

geblokkeerde hogedruksi-

tuaties boven Scandinavië

(mooi voorzomers weer in

mei en begin juni) die de

toon zetten, op dit moment
en ook de komende periode

isheteenmeerdoorstroomd

Hollands weerbeeld, waarbij

enkele droge dagen worden

afgewisseld door vrij kort-

durende regenmomenten.

Dit lijkt de teneur te zijn

voor de komende tien da-

gen, dus van echte stand-

vastige zomerwarmte zal

hoogstwaarschijnlijk geen

sprake zijn tot eind juni en

van een dramatisch zomer-

plaatje met aan de lopende

band regendagen in deaan-

bieding evenmin.

De afgelopen paar nach-

ten waren zeer koud in

delen van Nederland. In de

meestentijds kraakheldere

polaire lucht daalde de tem-

peratuur soms tot 4 graden

in de plus,terwijlvlak boven

debinnenduinen (Bentveld)

vorst voorkwam, op zo'n 334
kilometer uit zee. Nachtvorst

rond half juni is niet uniek

en komt soms voortot nage-

noeg aan het strand toe. Wat

dat betreft correspondeert

dit helemaal met de kalen-

derklimatologie, welke juist

voor mediojuni een gevoelige

dip in temperatuur aangeeft.

Datzelfde 'klimaatboekje'

geeft juist voor het einde

van de maand doorgaans een

temperatuurstijging aan.

Woensdagmiddag was het

nog prima weer in Ken nemer-

land, maar het toenemen van

de zuidwestenwind verried

dat er storingsgevoeligheid

zat aan te komen. Die wind-

toename hing inderdaad sa-

men met het opstomen van

een regenzone, die ons deze

donderdag periodiek regen-

achtig weergeeft.

Ook de vrijdag verloopt niet

bijzonder rooskleurig, maar

juist in het weekeinde zal zich

toch wel een weersverbete-

ring moeten gaan voltrekken.

Geen thermische hoogstand-

jes dan nog, maar 20 graden

of iets meer (misschien op

zondag) zou er wel kunnen

inzitten. Begin volgende week

wordt hetwaarschijnlijkweer

een keer zomers warm.

Do. Vr.

%3r #> #? #3-
Temperatuur

Max 18 18 18 20-21

Min 13 11 9 10

Zon 35% 55%

60%

45% 40%

Neerslag 50% 20% 30%

Wind zw. 5 wzw. 4-5 WEST 4 zw. 3-4



3 SLOGGI

*9d

SLIPS.

GRATIS

KÏood
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

vanaf heden U,.;>r>|uni 2008 ^^

1

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

1 hv mi wttawM ntêurn jfP

\\ finMMtMM /r

www.autotwdrijfEaindvoo-rt. nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS
Zandvoortse Courant • nummer 25 • 19 JUNI 2008

Spetterend Malle Babbe zet ketk Op z'n kop Klassiek concert van overzee

IJzerhandel Zarttvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage vc !acn';: Po'M- e Keurmerk Vl' I13 Wonen

F, H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse®planet.n

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2tH 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg (draad-

loos) netwerk. Ook

avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Wiet garantie en KvK.

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur

Tel. 06-53693409

Te koop aangeboden:

Parkeerplaats

n garage Van Speijkstraat.

Prijs:€ 22.000.

Voor info, bel:

023-7522190 of

51231064

Te koop:

UGGS laarzen

maat 37, zandkleur,

model Ultra Short.

Prijs: €ioo.

Nieuw uit de winkel!!

Kofferbakmarkt:

zaterdag 28 juni

tuincentrum Bos,

Vogelenzang

(10-16 uur).

Res. 0229-244739 of

kijk opwww.mikki.nl

Ook zaterdag 19 juli a.s.

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier z a n d <oi üïI wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
et«n™„d t ba» C n aT

de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ — aa-dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u i

Ifdeweek

t\'i sn elke k-ttei ofspoiis in £'.=; upa: :'. G'Je •:!:' 'it-t

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:.7 0-, er

Te ,„

T€ HUUR
LUXE LOODS

Ruim 330 M2
Inclusief; Automatische deuren,

Alarm en Kantoor

Perfect voor Showroom
Studio - Opslag

of fitnesscentra

KOCHSTRAAT 1 7

ZflNDVOORT

Info 06-53490026

Ook dit jaar heeft het optreden van het Haarlemse vrou-

wenkoor Malle Babbe voor een geweldige middag gezorgd.

De tot de zijbeuken gevulde Protestantse Kerk telde vooral

veel vrouwelijk publiek. Onder de bezielende en zeer hu-

moristische leiding van Leny van Schaik bracht het koor een

zeer gevarieerd repertoire ten gehore.

Vanzelfsprekend, want dit koor heeft mede hierdoor in-

ternationale bekendheid en waardering verkregen, kwam
eerst een aantal nummers aan bod met de vertolking van

de stemmenorkestmuziek 'Songs of Survival'. Deze a capella

en woordloos gezongen muziek van bekende klassieke com-

ponisten is ontstaan in een Japans interneringskamp op

5u mat ra. Twee Britse vrouwen noteerden uit hun hoofd op

kladjes papier de muzieknoten en algauw ontstond daaron-

der barre omstandigheden een koor van dertig vrouwen.

Het openingslied was een pianostuk van Chopin en bij het

tweede lied, 'De Nieuwe Wereld' van Dvorjak, kon men een

speld horen vallen.

Klassiek was ook een van de vele 'Ave Maria' liederen en

later kwam nog muziek van de Finse componist Sibelius

voorbij. De tekst echter veroorzaakte veel hilariteit want op

deze vrij gedragen tonen werd de carnavalshit'Oh,was ik

maar bij moederthuis gebleven' gezongen! Juist de enor-

me variatie in liederen maakt het optreden van dit koor zo

verrassend, naast het feit dat de vrouwen over zeer mooie

en geschoolde stemmen beschikken. Daarnaast straalt

ook het plezier, zowel bij de koorleden als het publiek dat

uit volle borst kon meezingen bij 'Hoog op de gele wagen',

'Daar kwam laatst een meisje van Zandvoort aan de Zee'

,'Zeg Annemarieke'en de smartlap 'Je bent als een wilde

orchidee',ervan af.

Ondanks het feit dat er (helaas) veel te weinig mannen in

de kerk waren (vaderdag?) werd er toch eentje uitgepikt,

Pieter Joustra, om midden tussen de dames toegezongen

te worden. Het ook bij Leny extra ontstane Oranjegevoel liet

zij duidelijk blijken doorspontaan haaroranjeonderhemdje

aan iedereen te tonen!

De middag vloog om, de aanwezigen konden er niet genoeg

van krijgen en men hoopt van harte dat Vrouwen koor Malle

Babbe ook volgend jaa r weer zo'n hartverwarmend optreden

zal geven.

Veelzijdige kunst in de Zandvoortse Bibliotheek

Kunstenares Reina Keislair-vanGriethuysen exposeert tot

28 juni haar eerste kleurrijke olieverven in de expositie-

ruimte van de bibliotheek. Met deze expositie laat de

kunstenares zien dat ze niet alleen mooie bronzen beel-

den maakt maar ook de penseel knap hanteert.

tekst enfoto Nel Kerkman schitterende beelden in

brons, keramiek en klei.

De in Canada geboren Reina De beelden bestaan voor-

is sinds ig8g actief in de namelijk uit mensen die

beeldende kunst en maakt ze sierlijk en wervelend

neerzet. Sinds eenjaar heeft

Reina de klei en was verwis-

seld voor het schildersdoek

en olieverf. Ze heeft zich

helemaal in het tekenen

gevonden en gaat begin

september naar De Wackers

Academie in Amsterdam om
een opleiding in schilderen

te volgen. Momenteel heeft

ze schilderlessen bij Marijke

Takken uit Groet.

Productief

Zo te zien heeft Reina het

afgelopen jaar beslist niet

stil gezeten. Haar keuze voor

olieverf heeft ze bewust ge-

maakt omdat het droging-

proces van acrylverf haar te

snel gaat. Ze houdt van felle

kleuren en net zoals in haar

beeldhouwwerken zijn de

schilderingen vol wervelin-

genen actie en ook voor haar

doeken kiest ze het thema

mensen en gezichten. Vooral

haar laatste werken zijn bui-

tengewoon verrassend met

een knipoog naar het car-

naval in Venetië. De doeken

van het'meisjevanVermeer',

eerst in de klassiekeen daar-

na opeen alternatieve wijze,

vallen direct op bij het be-

zoeken van de expositie. De

grote schilderijen vullen de

expositieruimte en zijn qua

schilderstijl en compositie

zeer verschillend. Duidelijk

is te zien dat Reina op zoek

is naar haar eigen stijl die

beslist nog niet voltooid is.

Om een indrukte krijgen van

wat Reina nog verder maakt,

staan bij de ingang van de bi-

bliotheek haar kleine bron-

zen objecten in een vitrine.

Voor meer informatie ligt er

in de expositieruimte een fo-

toalbum met afbeeldingen

van haar beeldhouwkunst.

Vanaf 25 juli gaan de bronzen

beeldjes van Reina Keislair,

samen met de schilderijen

van Loes Dirksen, naarde col-

legekamer die voor 4 maan-

den ingericht wordt met de

wisselcollectie van BKZ kun-

stenaars.

De tentoonstelling in de

bibliotheek Duinrand Zand-

voort, Prinsesseweg 34, is

tijdens de openingsuren te

bezoeken.

Op zaterdagavond 14 juni gafToos Bergen, penningmeester

van Classic Concerts, het startschot voor het concert met

deDurham University Hill Orchestra. Het was de eerste uit-

voering die gegeven werd in relatie met de samenwerking

tussen Stichting Classic Concerts en de Engelse organisatie

'Club Europe' die klassieke concertreizen organiseert voor

jonge musici.

tekst en foto Nel

Het was een verrassing of

de avond wel door zou gaan

omdat een kwartier voor

aanvang het orkest nog niet

aanwezig was. Later bleek

dat de buschauffeur het

kerkgebouw niet kon vinden.

Met hulp van Pieter Joustra

die op de fiets op zoek ging,

kwam het orkest nog net op

tijd. Snel namen de35 keurig

in het zwart gekledejonge-

ren plaats en lieten zich van

hun beste kant zien en ho-

Ervaring opdoen

Het doel van de samenwer-

kingtussen Classic Concerts

en de Engelse organisatie is

om de school- en jongeren-

koren, -orkesten en -bands

podiumervaringte laten op-

doen. Hoewel het aangekon-

digde programma enigszins

afweek,was de muziekkeuze

speels van opzet. Wat is het

toch een geweldig gezicht

om jon geren tussen dei 6 en

21 jaar vol overgave muziek-

instrumenten te zien bespe-

len. Vooral de jeugdige diri-

gent was zeer enthousiast

en gaf voor elk muziekstuk

een korte uitleg. Bij het slot-

stuk, de Radetzkymars van

Johann Strauss, verleidde hij

het aanwezige publiek om
mee te klappen. Een toegift

zat er dit keer niet in. De bus

stond klaar om de jongeren

eer naar hun logeeradres

n Noordwijkte brengen.

Kerk concerten

In de maanden juli en au-

gustus volgen er, buiten de

maandelijkse zondagmid-

dagconcerten, nog twee ex-

tra klassieke uitvoeringen.

Opmaandagi4Julizingthet

Girlschoir Hitchin College

Vox Humana pop, gospel,

klassiek en jazzmuziek.

Vrijdag 2g augustus komt

het John Cleveland College

- Flute Choir and Big Band.

De jongeren hebben hun

sporen al verdiend met op-

tredens van schoolpromena-

deconcerten in RoyalAlbert

Hall in Londen. Beideconcer-

ten beginnen om 20.00 uur

in de Protestantse kerk.

Strand concerten

Ook zullen er twee concerten

gegeven worden op het ter ras

bij strandpaviljoen BeachCiub

Tien, aanvang 20.00 uur. En

wel op woensdag 16 juli met

de Bishop's Strotford School

Jazz Band, Gitaarensemble en

Koor. Dezejonge, getalenteer-

de musici zijn van alle mark-

ten thuis. Op dinsdag 29 juli

verzorgt de Knighton Silver

(Brass) Band een optreden. Zij

zijn een ware Britse traditie

en hun muziekuitvoeringen

zijn veelzijdig, van musical,

jazz tot marsen. Voor meer

informatie: www.classiccon-

certs.nl.

CL J>



Koene Eleaning Service *£?

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

j. koenecleaning.nl * 06-14 32 44 44

90 $sr

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletters)

BetreffcO Nieuwe ZandvoortPas {€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00! - Pasnr

Woonadres+huisnr

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon In een gesloten

Betaling PER BANK

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een wel komst ka do,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd,

Met de aangehechte tegoedbon vooreen

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen. f\
TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

mm cam 25
Kom en proef een yim onze heerlijke

visgerechten mcL 1 glas wijn

voor ZandvoortPashoaders € 8,50

Gimd Cofe %, Kerkstraat IE - Tel S7135I0

5-
5-

Vv

Lekker
gevulde
aan-

bieding:

Een Saté-plus voor de prijs van een gewone saté.

(€ 12,50 Tp.v. € 17,25)

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.

Addie Ottho & Zn

^LTTIIO PotgieterstrastUi TIM 2041 pezandvc
~?!sf>::onC23- 5717 287

I- Mobiel 06-5577 8563
"~^ Mobiel 06-1 BS7 6726

MARK SJïïRrS
internet
ww w. tti êvli S-1tffpS -eu

op vertaait viiid?Zaiidvaoil^s:

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

vim 4mtfA pinnw
voor da

Halve prijs!

Vakmanschap en passie voor
bloemen en planten
Sinds zooi is Arno van Leeuwen eigenaar van de sfeervolle

bloemenwinkel Bloemen aan Zee in de Haltestraat. Hij is

een vakman met een grote kennis in bloemen en planten.

Met veel enthousiasme vertelt Arno over zijn grote passie:

"Ik ben opgegroeid met liefde voor de natuur, daarom hou

ik van mijn vak."

Na twee afgeronde studies in de

richting van Land en Tuinbouw

besloot Arno te gaan werken op

de Bloemenveiling in Aalsmeer.

Jarenlang deed hij de inkoop voor

tweehonderd verschillende bloe-

menwinkels in Nederland. Deze

opgedane kennis komt nog steeds

goed van pas. "Voor dit vak moet

je 'feeling' hebben: een soort van

zesde zintuig. Er komt veel cre-

ativiteit en emotie bij kijken. De

emoties weten te vertalen in een

bloemstuk of een boeket is een

kunst apart. Het luisteren naar

de wens van de klanten is daarom

heel belangrijk", vertelt hij.

Naast planten en schitterende

boeketten biedt Bloemen aan Zee

ook andere diensten aan. Arno:

"Wij verzorgen o.a. het bloemwerk

op begrafenissen en bruiloften,

daarnaast verrich-

ten we ook werk op

locatie. Het bloem-

werk regelen voor

grote evenementen blijft voor mij

een uitdaging. Als het allemaal

voor elkaar is, geeft me dat een

geweldig gevoel." In overleg met

de klant stelt Arno het bloemwerk

samen. In de avond gaat hij deze

samenstellen in zijn schuur aan

huis. Door bedrijfseconomische

redenen moest Arno on langs met

veel pijn in het hart afscheid ne-

men van twee zeer gewaardeer-

de collega's. "Anneke Draaijer en

Suzanne Groot waren vanaf het

begin bij ons. Twee stuwende

krachten binnen het bedrijf. Hun

inzet was altijd top!", vertelt Arno.

Nu zal hijsamen met zijn vrouw de

zaak gaan runnen. Hij ziet de toe-

komst met vertrouwen tegemoet.

"Het is een vak om van te houden,

daarom blijf ik het nog steeds leuk

vinden."

Voor ZandvoortPashouders heeft

Bloemen aan Zee, op vertoon van

de ZandvoortPas, een specialeaan-

bieding van 5% korting op alle ar-

tikelen, dit geldt ook voor Fleurop

bestellingen.

Bloemen aan Zee, Haltestraat 30,

tel. 5720042.

Maandags gesloten, dinsdag t/m

vrijdagvan 1 0.00 tot 18.00 uur, za-

terdag van 10.00 tot 17.00 uur en

zondag van 12.00 tot 17.00 uur ge-

opend, www.bloemenaanzee.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaas hu is Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

Beach & Health Centn

Mode en trends:

elli E Ribelli Kinderkleding - Holte:

ibiforShoes - Kerkstraat

.haozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrai

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege IJzerhandel - Pakveldstr

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



ngewaaid Gij.. . lijn AQetgêoo

Grote zonnebrillen, hippe moeders, oma's met glamour en

vooral veel jonge mannen uit het voetbakircuit van Haar-

lem en omstreken. Tijn Akersloot is één van de bekendste

strandtenten van Zandvoort en erg populair bij vaste gas-

ten uit de omgeving. Met een ongecompliceerde, maar

toch elegante uitstraling is strandpaviljoen iB in Zuid een

ware publiekstrekker.
leeft voor deze sport. Alt hans,

het is zeker één van zijn groot-

ste passies. Als klein jongetje

zette hij, met zijn uitermate

scherpe inzicht en alert-

heid, het veld al op zijn kop.

Momenteel speelt aanvoer-

der Hernan als laatste man

op de zondag in het eerste

van de Koninklijke HFC. Hij

werkt hard aan zijn nieuwe

baan en probeert in zijn vrije

tijd zoveel mogelijk leuke din-

gen te doen met vrienden of

familie. Zijn vriendenclub be-

staat voornamelijk uit voet-

Hoogstwaarschijnlijkwaszijn ballers, van HFC, HBC of zijn

eerste woordje 'voetbal' en oude club VSV. Met maatjes

zijn tweede 'voetballen'. De als Arnoid Mettes en Ewoud

30-jarige Hernan Noorman Zeeman brengt hij op zomer-

se dagen graag een bezoekje

aan het strand.

Zandkorrels en voetvolley

Echter is en ding waar Hernan

een hekel aan heeft; zand.

Hmmm, best lastig als je naar

het strand gaat... "Als ik naar

het strand ga kies ik vrijwel

altijd voor Tijn Akersloot. Hier

hebben ze de beschikking

over 3 volleybalvelden, waar

we graag voetvolleyen met

jongens van voetbal. Dit is

dan ook de enige reden waar-

voor ik met m'n tenen het

zand raak..." lacht Noorman.

Samen met zijn vrienden ligt

hij niet graag op het strand,

zij houden liever de boel in

de gaten vanaf het terras!

"Een bezoek aan dit strand-

paviljoen is als het ware een

verlengstuk van het voetbal.

Het publiek dat bij Tijn komt

staat me erg aan. Ik kom

hier veel bekenden tegen

en vooral 's avonds hangt er

hier een hele gezellige sfeer;

de kaarsjes en de lampjes

gaan aan, een wijntje of een

biertje erbij, potje kaarten en

de avond is weer geslaagd",

vertelt Hernan.

Bbq-en in een zo-

merse ambiance

Vier jaar geleden nam
Jasper van het Nederend dit

strandpaviljoen over van Tijn

Akers loot."Erkomen hierwei-

nig toeristen. Tijn Akersloot

ligt niet zozeer in de loop

van het centrum. Je moet

hier echt 'naartoe komen'.

Daardoor hebben we veel

vaste gasten. Twee van onze

specialiteiten wat betreft de

menukaart zijn de Rib Eye en

de Tonijnsteak, gegrild op de

barbecue. Wan neer het mooi

weer is hebben we standaard

de bbq aan en dat brengt een

gezellige zomerse sfeer met

zich mee", legt Bast iaan Beijer

uit. Bast iaanwerktinmiddels

alweer voor het tweede sei-

zoen bijdit strandpaviljoen.

"Een relaxte sfeer en een

nieuwe menukaart met

veel verschillende gerech-

ten. Het proberen waard

om de gezellige sfeer van

Tijn teervaren en 's avonds

eens lekkerte komen eten",

vertelt Bastiaan.

Kundalini Yoga

Een combinatie van yoga,

meditatie en zang. Bij

Tijn Akersloot kun je deze

zomer terecht voor kunda-

lini yoga. Dus heb jij zin

om even te ontspannen?

Hijs je in je makkelijk

zittende joggingbroek,

neem je yogamat mee
en kom van 18 juni t/m 17

september op woensdag-

avond van 19.30 tot 2i.00 (f

naar strandpaviljoen 1B!

Een losse les kostje €12,50 A
en een lo-rittenkaart kun !

je kopen voor€ii5.

Winnaars puzzeltocht Kinderkunstlijn
Tijdens de Kinderkunstlijn 2008 organiseerde de Ondernemers Vereniging Zand-

voort (OVZ) een puzzeltocht langs de etalages van de winkeliers in het centrum van

Zandvoort. De tien winnaars werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de trekking

van de hoofdprijs, door OVZ voorzitter Virgil Bawits.

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning mei garage er

oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand va

hetstrand,tentrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgend

het verdient.

Indeling:

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lithte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe Inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken

alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekei der en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.

Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2i> verdieping: i-..i-~si' iceivdc e rf.

Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 2% m'

Vraagprijs € 549.000, -

De hoofdprijs, beschikbaar

gesteld door Center Parcs

Park Zandvoort ging naar

mevrouw G.van der Voort.

Zij kon die ochtend zelf

helaas niet aanwezig zijn

maar werd vertegenwoor-

digd door haar kleindochter

Rianne Weber, rechts op de

fotosamen metdewinnaar

van detweede prijs, mevrouw

Hesp.

OVZ was niet alleen blij met

het hoge aantal deelnemers

aan deze puzzeltocht maar

ook met de bereidwilligheid

van de Zandvoortse onderne-

mers om hun etalage beschik-

baar te stellen voor zowel een

kinderkunstwerk als een

'verborgen woord'. Met

deze woorden ontstond

de zin: De Kinderkunstlijn is

de trots van Zandvoort. En

zo is het maar net. Het be-

stuurvan deOndernemers

Vereniging Zandvoort

wenst de prijswinnaars veel

plezier met de prijzen.

Heden Verleden.
Watersportvereniging

Zandvoort

Ditjaar is het 30jaar geleden dat de Watersportvereni-

ging Zandvoort het clubhuis in gebruik nam. Door mid-

del van schenkingen, leningen en een subsidie van de

gemeente kon de grote wens van de club in vervulling

gaan: een eigen clubhuis. Hieronder een verslag uit het

Zandvoorts Nieuwsblad van ijuni 1978.

Nieuw clubgebouw WSZ
Zondag 4 juni 1978, 's middags om 2 uur, zal de voorzit-

ter van de Watersportvereniging Zandvoort, officieel het

nieuwe clubgebouw van de vereniging op het strand Zuid

openen. Een datum die ongetwijfeld met gouden letters

in de annalen van de vereniging zal worden vermeld. Ten

eerste heeft het clubhuis wel een beetje „goud" gekost,

ten tweede is het een zo bijzondere gebeurtenis, waar

zoveel jaren voor gepland en gespaard en gewerkt is, dat

deze niet onvermeld kan en mag blijven.

In het fraaie gebouw, waar de laatste hand aan wordt

gelegd, vinden wij de secretaris, de heer N. Bos, die graag

wil vertellen over het 'reilen en zeilen' van deze water- Erkentelijk

sportvereniging.

het opbergen van zei len, wedstrijd materiaal, aparte d roog-

kamervoor de natte zeilkleding, douches en kleedcabin es.

"Wij vonden dat de voorzitter Jan Deutekom, nu ook de

opening op zondagmiddag 4Juni moet verrichten, want

waar vind je nog een voorzitter, die dit vanaf het eerste

uur is geweest en zoveel werk voor zijn verenig verricht?"

Veel officiële genodigden dus; maar de officiële opening

door de voorzitter omdat hij daar 'recht' op heeft volgens

de leden.

Brandingzeilen

Opgericht door een klein groepje enthousiastelingen die

wel iets zagen in het brandingzeilen, ook op de Nederlandse

kust; destijds onbekend, maar nu een sport, die de laatste

jaren enorm populair aan het worden is. Men begon met

de bekende boottypen, zoals de vlet, later ook veel polyes-

ter schakels (flying arrows). De zelfwerkzaamheid van de

leden was groot. Zo werden er ook 's winters veel boten zelf

gebouwd als de hi na, een zelfbouwcatamaran.ookwel klei-

nere typen, nog later de 470 's. De opkomst van het kleine

type catamaran, als de Hobycats, en nu de Prindle's heb-

ben het enthousiasme zeker doen toenemen. Daarom kent

ook deze watersportvereniging een leden stop. "Jammer,

maarwaar.wij kunnen nu eenmaal niet verder uitbreiden,

misschien in de toekomst, wie zal het zeggen? Voorlopig

hebben wij dit stuk strand, en groter is het niet", aldus de

secretaris.

Historie

Opgericht op 18 februari 1966, goedgekeurd bij Koninklijk

besluit op 30 september van datzelfde jaar, is het nieuwe

clubhuis een fraai resultaat voor deze twaalfjarige ver-

eniging om op terug te zien. "Wij begonnen zo'n elf jaar

geleden met een'hokkie'dat uiteraard te klein werd, toen

iets groter, maar plannen waren er toch vooreen definitief

gebouw. Dat gaat helaas niet, er zijn nu eenmaal bepa-

lingen, waarbij geen vaste gebouwen langs de kustlijn

mogen worden gebouwd. Van Rijkswaterstaat in Den

Helder kregen wij toen het advies uit te zien naar een

clubgebouw bestaande uit verplaatsbare units. En dit is

het geworden", vermeldt hij trots, wijzend op het clubge-

bouw, dat werkelijk tot in de puntjes is uitgekiend. Boven

isde ruime kantine, keu ken unrt, toiletten, met groot terras

op het zuiden. Beneden op strand hoogte, de ruimten voor

Overigens is de watersportvereniging de Gemeente

Zandvoort zeer erkentelijk voor de medewerking, die zij

heeft verleend bij het tot stand komen van het clubhuis.

Door zeer spaarzaam te zijn had men ca. f 35.000,- in kas,

daar kwam bij nog eens f30.000,- door middelvan schen-

kingen en renteloze leningen van de leden en een ge meen-

tesubsidie van f15.000,-. Uiteraard was dit niet genoeg voor

het clubgebouw, zoals het er nu staat. Daarvoor was nog

een banklening nodig van ca. f 68.000,-. Door zich hier-

voor garant te stellen, heeft de gemeente een zeer groot

aandeel gehad in de realisering van het clubgebouw. "Tien

jaar zitten wij nog in de schuld, maar dan behoort alles

afgelost te zijn, met zelfs nog enige reserve", aldus de se-

cretaris, die in zijn erkentelijkheid niet alleen de gemeente

wil betrekken, maar een ieder die ook maar iets te maken

heeft gehad met de realisering van de wensdroom van

de watersportvereniging, namelijk een representatief en

doelmatig onderkomen.

Kom in je kracht met NLP
De (her)ontdekking van je zelf

Onder leiding van Simone Könings wordt binnenkort ge-

start met een verkorte zomercursus 'Kom in je kracht met

NLP'. In het najaar volgt een uitgebreidere cursus.

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat is een

moeilijkenaam vooreen verza meling technieken en aanna-

mes die er voor zorgen datje de communicatie metje zelf en

met anderen kunt verbeteren. Een gebruiksaanwijzing voor

je brein, waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf. Een manier

om meer keuzes te krijgen in je leven, dus van reactief naar

pro-actief.

In 4 of 6 avonden gaan de cursisten samen in op de (her)

ontdekking van onder andere: je eigen behoeftes en wen-

sen, je eigen waarden en drijfveren, je bekrachtigende en

belemmeren de overtuigingen, je persoonlijke doel en wat

je kunt doen om dit te bereiken.

De korte zomercursus vindt plaats op 1,3, 8 en lo juli van

20.00 tot 22.30 uur. De najaarscursus vindt plaats op 2, 9,1 6,

23 en 30 september en 7 oktober. Kijk voor meer informatie

en aa n melding op www.berei kjedoelnuwel.nl of neem con-

tact op met Simone Könings:simone@bereikjedoelnuwel.

nl, tel. 06-54357575.
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Politie jaarcijfers 2007

Tevredenheid burgers over

dienstverlening politie stijgt

Uit de onlangs bekend gemaakte jaarcijfers over 2007 van

de politie Kennemerland zijn die van Kennemerland Zuid

gedistilleerd. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal

woninginbraken en overvallen en berovingen in 2007 in

onze regio behoorlijk gedaald is. Er is wel een aanzienlijke

stijging in de cijfers van auto-inbraak. De tevredenheid

steeg iets, van 7,62 naar 7,69.

De criminaiiteitcijfers geven een wisselend beeld. Het totaal

aantal aangiftes is ten opzichte van 2006 iets gestegen, van

3508 naar 3642. Het aantal aangiftes van vernieling daalde

van 831 naar 81 o, terwijl het aantal geweldszaken (mishande-

ling en bedreiging] steeg van 240 naar 283. Ook het aantal

diefstallen van en uit auto's steeg van 508 naar 629. Burgers

uit Zandvoort zijn tevreden over de dienstverlening van de

politie. Dat blijkt uit de externe klantthermometer van de

politie Kennemerland. Daarnaast zijn de klanten tevreden

over degeboden noodhulp.

= nkele cijfers op een rij:

Aangiften 2007 2006 +/-

Woninginbraken 237 271 -34

Inbraak auto's 629 508 +121

Diefstal auto's 4-3 28 +15

Fietsendiefstal 381 309 +72

Vernielingen 810 831 -21

Mishandeling 193 162 +31

Aanh. mishandeling 135 119 +16

Bedreiging 90 78 +12

Overvallen 4 5 -1

Beroving 9 T7 -8

Huiselijk geweld 7° 62 +8

Minderjarigen

Er waren geen gevallen van moord en doodslag in

Kennemerland Zuid. Het totaal aantal door de politie in dit

district opgepakte en aan het Openbaar Ministerie (OM)

overgedragen verdachten bleef stabiel en kwam in 2007

uit op 970 (2006: 976). Er is een opvallende stijging van het

aantal minderjarige verdachten die naar het OM werden

gestuurd. Waren dat er in 2006 nog 96. In 2007 liep dat

aantal op tot 134. Ook het aantal aan HALT overgedragen

minderjarigen steeg van 85 naano8.

Verkeer

De politie Kennemerland Zuid bekeurt voornamelijk op

plaatsen waar volgens analyses veel verkeersongevallen

met letsel en doden plaatsvinden. Het toegenomen aantal

controles en uitgeschreven bekeuringen heeft bijgedragen

aan het zeer sterk afgenomen aantal verkeersslachtoffers in

Ken nemer land Zuid. De afgelopen ja ren waren er nog slechts

2 of 3 slachtoffers per jaar te betreuren. In 2007 waren dat

er 2. Het aantal ziekenhuisgewonden daalde va n35naar26.

De mogelijkheden om aangifte te doen zijn regionaal gezien

flink uitgebreid. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een flink

gestegen aantal aangiften via internet.

Q.



Filmprogramma
19 t/m 25 juni

Za./Zo./Wo. 12.30
Vr. & Ma. 13,30

Draken

|
©Nederlandse versie

I

DO. & Di. 13.30
Za./Zo,/Wo.l4.15

I Water HoR§E
LEGEND OFTHE DEEP

[© Originele versie

Dagelijks
19.00

What happens in

VEQA5
|(§/ Cameron Diaz

Dagelijks
16.15 & 21.30

INDIANAJONEs
K/NGDÓM OF

I /_ THE CRYSTAL SKUIL

Vo onpremière 24 Juni

THÏCHRONICLESOF

NARNIA
|PR1NCECASP1AN|

Circus Zondvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zandvoort
Tel: 023-5718484

www.circjszandvoort.nl

RADIO + TV

12-ao De Hoop
23:00 Eb&Vloed

| jrf & Henk

5luijs
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Administratiekantoor

k. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

W/tte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse

RTV N-H
RADI0+TV NOORU-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

'KOM IN JE KRACHT MET NLP'

DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF
KORTE ZOMERCURSUS 2008 (4 AVONDEN): 1, 3, 8 en 10 juli

€30,- PER AVOND €100,- HELE CURSUS

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):

2, 9,16, 23, 30 september & 7 oktober

€150,- HELE CURSUS

OPGEVEN EN MEE :
:l IFC"

SIMONE KCNIGS 06-51357575

WWW BEREIKJEDOELNUWEL.NL WOMENT LI \\
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The Chronicles Of Narnia:

Prince Caspian
De Koningen en Koninginnen prins moet zich schuil hou-

van Narnia keren terug naar den voor zijn oom Miraz, die

het verre koninkrijk waar ze hem wil vermoorden om zo

tot de ontdekking komen zijn eigen zoon op de troon

dat er al meer dan 1300

Narnia-jaren zijn verstre-

ken.Tijdens hun afwezig-

heid is er een einde ge-

komen aan De Gouden

Eeuw. Narnia is veroverd

door de Telmarines en

is nu bezet door Koning

Miraz, die het land re-

geert zonder genade.

De vier broers en zus-

sen ontmoeten al snel

een nieuw intrigerend

personage: Narnia's

gerechtvaardige erfge-

naam op de troon, de

jonge Prins Caspian. De

te plaatsen.

&
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DrakenjageTS

Zoë is een klein meisje

dat nog in sprookjes ge-

looft. In het koninkrijk

waar zij woont dreigt

een groot gevaar: een

draak staat op het punt

om wakker te worden

en alles te vernieti-

gen. Als Zoë de dra-

kenjagersGwizdoen

Lian-Chu ontmoet,

denkt zij de helden

te hebben gevonden

die de draak zullen

verslaan. De sluwe

Gwizdo is echter

alleen maar uit op

het geld van oom
Arnold, om samen

met Lian-Chu het boerde- is vastbesloten de twee te

rijtje te kunnen kopen waar volgen in hun avontuurlijke

hij al jaren van droomt, en is tocht naarhet einde van de

al helemaal geen held. Zoë wereld.

%sik aP thè town De steiimg

De JONG-pagina in huidige

vorm, bestaat nu ruim één

jaar. Daarom vinden wij dat

het tijd wordt voor wat frisse

rubrieken. Deze week gaat

de eerste nieuwe rubriek van

start, genaamd 'Talk of the

town'.

Het panel

In deze rubriek zal elke week

een vast panel bestaande uit

drie Zandvoortse jongeren

zijn/haar mening geven over

een actuele stelling die alles

met Zandvoort en jongeren

temaken heeft. Onderwerpen

als won ing ruimte, het circuit,

het strand en natuurlijk ook

feesten in het dorp zullen in

de stellingen naar voren ko-

men. Het reagerende panel

zal per week variëren, want

erzijn maar liefst drie panels

gevormd.

Deze week laat het eerste drietal zijn mening horen over de stelling:

"De jongeren die op en rondom het strand problemen

veroorzaken moeten hard worden aangepakt".

Jurre Reijenga, 23 jaar:

"Ik ben het volkomen eens met deze stelling. Ik vind datje door middel van zo'n streng

beleid een voorbeeld stelt voor anderen. De jongeren zullen door dit beleid de volgende

keer als ze naar Zandvoort komen hopelijk wat beter nadenken en geen problemen meer

veroorzaken."

Ellen Bluijs, 21 jaar:

"Met deze stelling ben ik het helemaal eens. Zulke jongeren horen gewoon niet thuis

in ons dorp en moeten zo hard mogelijk worden aangepakt! De uitgevoerde acties van

burgemeester Niek Meijer de afgelopen weken vond ik erg goed, echter moet er niet ver-

geten worden dat er nog meer mooie dagen komen en men dus door moet blijven gaan

met dit beleid."

Roy van Buuringen, 18 jaar:

"Ik vind dat deze jongeren zeker aangepakt moeten worden. Toch vind ikdatdeaanpak

van de gemeente om zoveel politie op straat te zetten, wel erg zwaar is. Ik denk dat het

voordejongeren juist zeer uitdagend kan zijn om zoveel politie op straat te veroorzaken

en dat er daardoor misschien juist meer dingen gebeuren."

IKnowWherelt's®
Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni:

Voorstelling 'Soort Bij Soort' van d e jeugd >

De Krocht. Kaartjes zijn te koop voor € 5 e

de deur. Beide voorstellingen beginnen

De groet klinkt hetzelfde, maar het land is totaal anders. Ik

moet toegeven: de kleding van de vrouwen in India is veel

kleurrijker en werkelijk oogverblindend om te zien. Toch is

de natuur in Nepal wonderbaarlijk mooi. Hier is het groen

van de bomen en het gras veel groener en het rood van de

bloemen veel roder. De mensen zijn ook ontzettend vrien-

delijk en alles is altijd "No problem my friend!"

ik ben naar Chitwan vertrok- Na Chitwan ben ik doorge-

ken om dieper in de natuur reisd naar Pokhara met het

van Nepal te duiken. Hier ben wonderschone Lake Fewa. Ik

ik in een kanode rivier afgeva- ben met een kano het meer

ren, heb ik een junglewan de- opgevaren en hebeen kleine

g van vier uur gedaan, heb tracking gedaan naar de be-

ikgezwomrnen met olifanten,

vuurvliegjes gevangen en van

de zonsondergang genoten.

Ook heb ik een paarwilde die-

ren gezien, waaronder neus-

hoorns en apen. Daarnaast

was de lokale rijstwijn iedere

avond weer een prachtige

kende witte Boeddhatempel

met een groot gouden

Boeddhabeeld aan de voor-

kant. Een klein minpuntje is

dat ik tijdens deze tracking

in Pokhara helaas niet, zoals

in India, door zes sexy Indiase

mannen ben warm gewreven

afsluiting van de indrukwek- bij het kampvuur, maar in

kende dagen. plaats daarvan ben leeggezo-

gen door bloedzuigers. Dan

waren erwel weer twee vrien-

delijke gidsen uit Chitwan

die ze hebben verwijderd en

mijn enkels hebben verzorgd.

Diezelfde avond heb ik een

medicijnmunt gekocht bij een

Tibetaans vrouwtje die mij

moet beschermen tegen alle

kwade invloeden van deze we-

reld. Ik moet eerlijk toegeven

tot nu toe brengt de munt mij

nog steeds gel uk, want ik ben

door geen enkel beest meer

aangevallen. Nu maar hopen

datdemuntmij ookin China

zal beschermen: op naar het

volgende avontuur!
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"Hup Holland!"

Wie had dat nou ooit ge-

dacht?!!! Ik met een oranje

boa om die voetbal aan het

kijken is in de kroeg? Voor

alles is de eerste keer, zal ik

maar zeggen. Het EK voetbal

leeft in Zandvoort! Ik heb het

afgelopen vrijdag de dertien-

de met eigen ogen gezien.

In Café Neuf droeg iedereen

iets oranje. Behalve ik. "Hé,

waar is je oranje T-shirt?!",

vroegen een paar voetbal-

fans aan mij meteen bij bin-

nenkomst. Stom! Oeps, ver-

geten! Gelukkig, kon ik nog

snelde boa van een vriendin

lenen. Dus toen hoorde ik er

weer helemaal bij. De veer-

tjes kriebelden als een gek!

Maar je moet wel wat over

hebben voor Oranje. Het was

hartstikke gezellig. Als er

werd gescoord sprongen we
van de stoelen afom de tent

half af te breken. En erwérd

natuurlijk wat afgesprongen

met een eindstand van 4-1

voor Oranje. Het barperso-

neel ging een paar keer rond

metworst, kaas en in stukjes

gesneden wraps met zalm

en kruidenroom. Altijd lek-

ker! Het drankje 'Toppertje'

smaakte naar bagger, maar

de avond werd erwel leuker

op! Mijn held, keeper Edwin

van der Sar, was weer eens

goed bezig! Wat een man!

Ik zag trouwens overal lek-

kere mannen op het beeld-

scherm rennen. Dat is ook

weereen voordeel van voet-

bal. Na dewedstrijd stromen

de verklede Oranjefans uit

alle kroegen en restaurants

om samen de overwinning

lekker luidruchtig te vieren.

Zingen, dansen en springen.

Het is feest! Er was wel op-

vallend veel politie op straat,

maar die hoefden niet in ac-

tie te komen. In Dan zee nog

even de overwinning ge-

vierd: Daarna snel naar het

station om de laatste trein

naar Amsterdam te halen.

Goh hè: het was echt gezel-

lig! Ik ben verkocht: voetbal

kijken in de kroeg is top.

De volgende keer ^
neem ik mijn eigen —
boa mee! ,5
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Vrijdag 20 juni:

e en Chin Chin geven samen een topfeest- Het

I

Feestvan het Licht. Feesten op beide locaties! Dresscode:

White! Laat je ver rassen! Entree: Gratis. Locatie: Danzee

en ChinChin.TIjd: 22,00 tot 05.00 uur.

Zaterdag 21 juni:

: The FullMoon Party in Bloomingdale. BijFullMoon

, Party's wordt overal ter wereld de magie van de volle

maan gevierd. Line-up o.a. Benny Rodrigues.The

Partysquad en De Man Zonder Schaduw. Entree:

Gratis. Tijd: 16.00 uur tot ongeveer middernacht

;, Eten en feesten tijdens*~-ÉEKTjarbecueblj

kwartfinale. Prijs: € i7,5op.p.

f
Tijd: vanaf 19.00 uur.

Zondag 22 juni:

De grootste beachclub van Europa Beachclub

Vroeger viert haar vijfjarige bestaan met een

gigantisch feest: Beatloverz! Feestvieren op de

beats van verschillende muziekstijlen. Line-up

o.a. Roog, Laidback Luke, BillyThe Klit en Don

Diablo. Niet alleen maar muziek, maar ook live

entertainment. Hier moetje bij zijn! Minimale

leeftijd 18 jaar! Bij regen wordt het hele feest

overdekt. Dresscode Hip& Trendy Tickets: € 15,

iandedeur:€ 20. Vanaf 14.00 uur.



De krant lezen
op internet?

.zandvoortsecourant.
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"Dé zelfstandige bijbaan vindt u bij

SELEKTVRACHT!

"

Wilt u o*k het liefit zoveel m ogelijk zelf bepalen in uw werk? Pak-jes bezorgen

too* S6LEKTVRACHT iBd* j«ll*(*rH3l9« fciiftsanl U btiorgj veigtn* uw «igtn

weigen tempo ba epdedufenirVDemp het u uitkamt.

UüUPg?
Vrknuii lnjb dgpgl bij u in dn buurt bcrorgt u zrtlfatnkndig twrtÉ i

pakje* In uw eiger» recjus. Ömttotu «rslmentwriöflimoeien wxsnduf'flfia" ap de weg

zit, nhaaictu niku dog malwaar iola bijlanders me*. Eikn- barargjag is ando-rs!

U Kiflkt sten veelzijdige irjn ntrfdBndEge trijbwnï Kwdluupn BUlorijdarierih«tQinaiBn

mei nriH»enr"WBnriöe<ru be«hii.iove* een eioenauio, goed ortfntaitave«nogen en

Min gnrdrtlirriamnlijkncnnriilirv bnnl u dn- entinga wjiar wij nnar np rcwik rijn I

nformntia verwijzen «wij u naar onin lito www.iel oktvracht.nl

n Ama uw »1Ücit#1ï* vla rwrt aolHdtatlffformuiiar 9rw*gi t«g*mott.

Jeugd Toneelvereniging Wim Hildering speelt

op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2008

Het blijspel

"Soort bij soort"
van Jan Staat

In theater De Krocht - Grote Krocht 41- Zandvoort

Kaartverkoop v.a. woensdag 11 juni bij Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaai

Aanvang voorstelling 20.15uur, zaal open 19.30 uur

Entree prijs € 5.-

Café Oomstee

Zaterdag 28 juni

van 21.00 tot 24.00 uur

"The Whiskers"
Voormalige band van Ivo Niehe

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 - 1139 1478 of

info@zvo-verspreiders.nl

ÖZANDVOORTSE
Courant

36mfwv

speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

T — T
Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

r̂
j <vSportra act Zandvoort

Takt? Five
Boulevard Pauliis Loo

eótawmmt >ma

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/info@ltfaz.nl

50 plus pagina door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.i

Het geheim van de Tarotkaarten
Een bijzonder spel kaarten, maar liefst 78 stuks. Hocus-po-

cus? Zeker niet voor Joke de Wit. Zij geeft al tien jaar les in

tarotkaarten lezen bij Pluspunt in Zandvoort Noord.

Tarot betekent letterlijk: koninklijk pad. Figuurlijk gezien kun

je zeggen: de weg die je bewandelt om jezelf te leren kennen.

Je krijgt dus meer inzicht. Je groeit als mens. Joke is twintig

jaar geleden geboeid geraakt door het bijzondere kaartspel.

Ze heeft eerst een paar cursussen gevolgd. Toen het haar zo

te pakken kreeg, heeft ze de officiële beroepsopleiding tot

Ta rot ist gedaan, met vakken als: tarot, astrologie, ethiek, cos-

mologie, meditatie en communicatie.Twee maal perjaarvolgt

zij een opfriscursus en is lid van een beroepsvereniging.

Tarotkaarten zijn te verdelen in de grote arcana met 22

kaarten en de kleine arca na met 56 kaarten. Er staan prach-

tige afbeeldingen op en hebben namen als De Dwaas, De

Hogepriesteres, De Dood, De Zegewagen en De Geliefden.

Op de cursus leerjede symbolen en betekenissen van de

kaarten, waarbij ook de kleuren een belangrijke rol spelen.

Zo staat rood voor daadkracht, bloed of vuur. De cursisten

beschrijven de kaarten en leren kaarten te combineren om
zoverbanden te zien. Je leert tarot kaarten lezen beslist niet

in een jaar. "Het eerste jaar doen we de grote arcana en het

tweedejaar de kleine arcana", legt Joke uit.

Ze haalt de stapel kaarten uit een zijden doekje. Waarom een

zijden doekje? "Zweverige mensen zeggen: om ze te bescher-

men tegen kwade geesten. Ik zeg: je bergt goede potloden

toch ook op in een mooi doosje?" lacht Joke. Degene die te-

genover haarzit, mag de kaarten schudden. Zij spreidt ze uit

in een waaieren nodigt uit om io kaarten met de linkerhand

te trekken. De linkerhand, omdat je hart aan die kant zit. Dan

bekijkt ze de kaarten. Duiden heet dat in vakjargon.

Met welke vragen kun je bij een tarotist terecht?

"Geen toekomstvragen en geen ja-nee vragen. De toekomst

kan ik niet voorspellen omdat tijd geen rol speelt. Wel vragen

om inzicht in een proces of situatie te krijgen. Er kwam eens

een man aan mijn tafeltje, die aids had. Hij vroeg of hij er

op korte termijn aan zou sterven. Op zulke vragen geef ik

geen antwoord. We hebben de kaarten gelegd en spraken

over zijn leven en zijn ziekte. Gaandeweg kreeg hij een beter

inzicht in zijn situatie en werd het ziekteproces dragelijker

voor hem. Hij ging met een blij gevoel weg. Dat vind ik heel

mooi", zegt Joke.

Eind september begint ze weer met het geven van een nieu-

we cursus tarot kaarten lezen bij Pluspunt. Let dus op als het

cursusprogramma bij u in de bus valt.

Pppffff, een opvlieger

Alle dames van rond hun vijftigste levensjaar krijgen ermee

te maken: de menopauze. Slechts 20 tot 30% heeft er ook

werkelijk last van en ervaart het als achteruitgang van hun

levenskwaliteit. De laatste menstruatie luidt de menopau-

ze in. Dat tijdstip kan daarom alleen achteraf vastgesteld

worden. Het laatste deel van de overgang die in het totaal

zo'n zeven tot tien jaar kan duren, is dan begonnen.

De overgang is geen ziekte, maar een volkomen natuurlijk

proces waarin het lichaam zoekt naar een nieuw evenwicht.

Een dergelijke zoektocht hebben we al eerder meegemaakt,

tijdens de puberteit. Dan gieren de hormonen ook door het

lijf, wat knap lastig kan zijn voor de persoon zelf maar ook

voor de omgeving. Was u ook zo'n puberdiemen het liefst

achter het behang plakte of verliep het proces zonder noe-

menswaardige problemen?

De pre-menopauze

Deze begint rond het 42e jaar en kan enkele ja ren duren. De

symptomen van de inzet van het proces naarde menopauze temake

toe kunnen zij n : opvliegers, nachtzweten, duizelig zijn, stem-

mingswisselingen (net als in de puberteit), menstruatie

stoornissen, urineverlies, gespannen borsten, haaruitval,

moeheid, vergeetachtigheid en nog veel meer. Sommige
symptomen kunnen opeens een tijdje wegblijven om dan

weer spontaan aanwezig te zijn. Dit kan duren totdat u

merkt dat de laatste menstruatie al een hele tijd geleden

was. Langer dan een jaar geen menstruatie meer gehad?

Dan bent u in de overgang.

De overgang en de consulente

Na de menopauze, de laatste menstruatie, volgt voor som-

mige vrouwen een wat vervelende periode. U kunt altijd

een bezoekje brengen aan de huisarts en bespreken welke

mogelijkheden er zijn om de symptomen te bestrijden.

Overgangconsulenten spelen een steeds grotere rol om
dames te begeleiden en te adviseren. Tijdens de overgang

stopt de oestrogeenproductie,de natuurlijke bescherming

van de vrouw tegen hart- en vaatziekten en botont kalking.

De consulente onderzoekt of de cliënte verhoogd risico

loopt en meet ook bloeddruk, glucose en cholesterol. Ook

adviseert de consulente welke voedingssupplementen ge-

bruikt kunnen worden om overgangsklachten dragelijker

Mijn ome Teun en tan-

te Marie hadden in de

$oer en boer jaren zo'n

leuk houten strandhuisje

bij Kampeervereniging

Amsterdam, KVA, op het

noordstrand, voorbij Riche

Toen ik pakweg 5 zomers

jong was en de logeer-

gerechtigde leeftijd had,

pakte ik in de grote vakan-

tie mijn koffertje voor een

logeerpartij op het strand.

Pyjama, tandenborstel en

Pop Pumpie sjouwde ik zelf

en de rest zal mijn moeder

meegezeuld hebben, maar

dat is aan mijn aandacht

ontschoten.

Een roteind lopen van de

Hugo de Grootstraat (die

naam is later gewijzigd) in

zuid, over het strand naar

het strandtentenkamp. Er

kwam geen eind aan. Met

kleine beentjes doe je er

minstens twee keer zo lang

over. Maar die drie kwartier

leed maakten de broer en

schoonzus van mijn oma
ruimschoots goed. Ome
Teun spitte voor mij een

emmer water in het zand,

zodat ik lekker kon blubbe-

Voor info over een consulente bij

overgangsconsulente.com

1 de buurt, zie www.

ren en tante Marie maakte

boterhammen met aard-

beien, die op het strand nog

veel lekkerdersmaakten dan

thuis.

Er was geen stromend wa-

terin hethuisje. Dusgingen

oom en ik steeds water ha-

len bij een kraantje op het

strand en vulden een was-

keteltje dat in de schaduw

stond achter het houten

optrekje. En slapen? Als een

roosje! Slaapkamers waren

er ook niet, maar de vertrek-

ken werden gescheiden door

gordijnen, 's Morgens ontbe-

ten we met uitzicht op zee.

Ook wanneer het regende,

had ik het er ernstig naar

mijn zin. Spelletjes doen met

oom en tante en spelen met

nieuwe vriendjes en vrien-

dinnetjes op defelgekleurde

matten die over de houten

vloer lagen. Maar zodra het

droog was, vlogen we weer

naar buiten. Zand en wa-

ter zijn toch het enige dat

kinderen nodig hebben om
zich prima te vermaken. Dus

Zandvoortse ouders: berg die

spelletjescomputers maar
op tot eind september!

Contactadvertentie
Hallo, mijn naam is Loei . Ik ben een charman-

te dame van twaalf lentes jong. TrefW'

eerlijk, trouw, aanhankelijk. Ik ben 1

weeglijk typ je met een jeugdige :

houd niet van soortgenoten t

felen. Denk jij ook dat w

fijne oude dag kunnen

genieten? Ik wacht op

je in het Kennemer

Dierentehuis , Kees-

omstraat 5 in Zand-

voort. Tel. 5713883.

Geopend op maandag

z./m r-ilacr

Q, .D



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 juni en de

verdere inweek 24 door het college genomen besluiten zijn 16

juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Parkeerverordening Zandvoort 2008

Op 10 juni jongstleden zijn door het college van B&W vast-

- de parkeerverordening Zandvoort 2008;

- de parkeerbelastingverordening 2008.

De verordeningen zijn per 1 juli 2008 van kracht. Met deze

besluiten zijn de parkeerverordening 2003 en de parkeer-

belastingverordening van 1 Januari 2008 ingetrokken. De

betreffende verordeningen liggen vanaf 20 juni 2008 bij de

centrale balie van het gemeentehuis ter inzage.

Voorbereidingsbestuit Louis Davidscarré (art. 22 Wet op de

Ruimtelijke Ordening)

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2008 besloten.dat opgrond

van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WHO)

een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

het gebied gelegen tussen de Grote Krocht (gedeeltelijk),

Cornelis Slegersstraat (gedeeltelijk), Koninginneweg (gedeel-

telijk.), Prinsesseweg (gedeeltelijk), Koningstraat (gedeeltelijk)

en Louis Davidsstraat;

Dit voorbereid ingsbesl uit treedt in werking op 13 Juli 2008.

Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop meteen rode

omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een

leder ter Inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang

Swaluëstraat) te Zandvoort.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt ver-

enigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit

een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de

gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het be-

zwaarschrift dient te zijn ondertekend enten minste te bevat-

ten: uw naam en adres, de dagtekening; een omschrijving van

het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden

van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat verte-

genwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,

hetvolledige adtesen het telefoonnummer van deze persoon.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van

een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Artikel 23 WRO: On twerpbestemmingsplan "Strand en

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 23

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 20 Juni 2008

gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem-

mingsplan "Strand en Duin".

Plangebied

Het plangebied omvat een gedeelte van de zee, het gehele

strand van Zandvoort (strandpaviljoens en strandhuisjes),

de zeereep (inclusief de strandafgangen), en verder o.a. de

Amsterdamse Waterleidingduinen, scoutingterrein het Naal-

denveld,hette realiseren ecoduct over de Zand voortselaan, het

bunkerpark Kostve rloren park, het golfterrein Ken nemer Golf

en Country Club, het Nationaal ParkZuid-Kennemerland, het

V sserspad, het Volkstuinencomplex, camping het Helmgat,

(voorzover gelegen op Zandvoorts grondgebied), gedeeltelijke

Boulevard Barnaart (inclusieftwee standplaatsen) en de aan-

duiding de situering van de Atlantikwall.

Conserverend plan, twee nieuwe ontwikkelingen

Het bestemmingsplan zal moeten voldoen aan het Europees-,

rijks-, provinciale en het gemeentelijke beleid. Besloten is om

zoveel als mogelijk de feitelijke situatie in het bestemmings-

plan vast te leggen. Naast deze feitelijke situatie worden in

het bestemmingsplan twee nieuwe ontwikkelingen onder

voorwaarden mogelijk gemaakt, te weten een ecoduct over de

Zand voortselaan en een vijftal jaarrondpavi joens

Ecoduct

Voor het ecoduct is een wijzigingsbevoegd held opgenomen. In

het plan worden een aantal randvoorwaarden opgenomen. De

wijzigingsbevoegdheid houdt in, dat de gemeente ten behoeve

van het ecoduct de bestemming mag wijzigen indien aan de

randvoorwaarden wordt voldaan. Gedurende de wijzigings-

procedure kunnen zienswijzen worden ingediend.

Jaarron dpaviljoen s

De jaarrondpavilpen locaties worden met aanduidingen op de

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit drie plankaar-

ten, een toelichting en voorschriften ligt gedurende de termijn

van de terinzage igging ti|de°s de openmgstiiden ter inzage

bij de centrale balie in het raadhuis van Zandvoort (ingang

Swaluëstraat 2) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een leder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.

Schn iftel ijk dienen zienswijzen ken baar gemaakt te worden bij

de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het

mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedurende

werkdagen telefonisch (023-5740100) een afspraak met de

heer R. den Blanken (stedenbouwkundige), afdeling Ontwik-

keling en Beheer, worden gemaakt

Bewonersbijeenkomst Middenboutevard

Op zaterdag 21 juni organiseert de gemeente een bewoners-

bijeenkomst voor de bewoners en eigenaren in het Midden-

boulevardgebied en de bewoners en eigenaren in degebleden

die direct aan de Middenboulevard grenzen. De bijeenkomst

wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw de Grote

Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort. De bijeenkomst heeft

een tweeledig doel. Ten eerste worden de bewoners geïn-

formeerd over het bestemmingsplan Middenboulevard. Ten

tweede wil de gemeente komen tot een overlegstructuur

met bewoners en belanghebbenden. Daarvoor is het nodig

om bewonersgroepen samen te stellen die een afspiegelinc-

vormen van de bewoners en ondernemers in de verschillende

deelgebieden. Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 21 juni kan

men zich aanmelden als deelnemer van een bewonersgroep.

De gemeente hoopt dat degene met dezelfde vragen en de-

zelfde belangen zich spontaan organiseren. De bedoeling is

dat kort na de zomervakantie het overleg met de verschillende

bewonersgroepen start.

Woont u in het gebied en wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan

kunt u zich opgeven via bijeenkomst@zandvoort.nl.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 24 juni. Op de agenda

1. Opening

2. Loting

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vaststellen agenda

5. Hamerstukken:

a Verordening leges 2008/3 inclusieftarieventabel en toelich-

ting in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

b. Krediet t.b.v. onderhoud en vervanging brandweerkazerne

c. Kadernota deel I en II

d. Voorjaarsnota

6. Jaarrekening en jaarverslag

7 Wijziging APV straatverbod en gebiedsontzegging

8. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Deentree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 25 juni vanaf

20.00 uur inde raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

2. Vaststelling agenda

3. Besluitenlijst vergadering van 14 mei 2008 en toezegg ngen

4. Vaste agendapunten

5. Kadernota 2009 - 2012 Regiopolitie Kennemerland

6. Startnotitie Centrum jeugd en gezin

7. Vooraankondiging nota Kwaliteitsimpuls Strand

8. Concept realisatieplan programma e-gemeente Zandvoort

9. Rondvraag

10. Sluiting

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-

Gemeente Zandvoort

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken,

moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De

aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-

nen zijn vooreen vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail: griffle@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

telefoon nummer en het onderwerp meteen toelichting op een

aparte bijlage. Deze toelichting mag niette uitgebreid zijn en

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezenopwww.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies)

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Verzonden besluiten

Evenementenvergunningen verleend

Er is vergunning verleend voor het houden van 3 muziekeve-

nementen aan Stichting Zep, nl.:

- Muziekfestival op 5 juli 2008 op de Midden Haltestraat, Gast-

huisplein en Dorpsplein]

-Salsa muziekfestival op 19 juli 2008 op de Midden Haltestraat,

Gasthuisplein en Dorpsplein;

- Jazz muziekfestival op 2 augustus 2008 op de Midden Hal-

testraat, Gasthuisplein, Dorpsplein en Kerkplein.

Er is vergunning verleend voor de Wielerronde aan Stichting

Wielerevenementen Zandvoort voor het houden van de Wieler-

ronde in Zandvoort op 20 juli 2008

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

felmarkten, verruiming sluitingsuur, onthefing Zondagvvc-t.

exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinatC'i

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 2000 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Voorjaarsnota: verkapte Algemene Beschouwingen
Het leken wei de Algemene Beschouwingen, tijdens de

vergadering van de commissie Planning & Control. De door

het college aan de raad aangeboden Voorjaarsnota zorgde

voor zware financiële discussies, waar een leek van met

zijn oren gaat klapperen. De Voorjaarsnota is samen met

de Kadernota's delen I en II een overzicht van het lopen-

de begrotingsjaar met daarin de mutaties die het college

ondervonden heeft. Het geeft een beeld van de huidige fi-

nanciële situatie en kan een voorbode voor de nieuwe be-

groting zijn. Een Voorjaarsnota is niet verplicht maar wel

gebruikelijk.

Het was niet bepaald een dan ook een opsomming
rooskleurige nota. Veel over- van grotere en kleinere bud-

schrijdingen die Gert-Jan gettaireoverschrijdingen die

B I u ijs (CDA) de kreet "we een aantal commissieleden

moeten investeren om te zwaar op de maag lag. Per

bezuinigen" ontlokte. Hij kon programma was er een groot

het niet verkroppen dat het aantal overschrijdingen dat

college zoveel accepteerde, door de commissie werd

De Voorjaarsnota van het doorgenomen. De meeste

Zandvoortse college was discussie ontstond tijdens

het programma 4, respec-

tievelijk over de uitbreiding

van de capaciteit met een

formatieplaats voor een

vaste verkeersdeskundige,

hetgeen circa € 80.000 gaat

kosten, en de financiering

van de stichting Marketing

Zandvoort dat op jaarbasis

rond de € 265.000 kost. Alle

fracties stelden vraagtekens

bij de noodzakelijkheid van

zo een verkeersambtenaar.

Volgens wethouder Wilfred

Tateswordteralzjaareen ex-

terne des kundige in gehuurd

en zou een nieuwe medewer-

ker alleen maar goedkoper

zijn. De stichting Marketing

Zandvoort, waar de nieuwe

VVV uit voort moet komen

kreeg niet direct de steun

die het verdiend. Men is het

in grote lijnen wel eens dat

destichtingvoortgezet moet

worden maardefinanciering

moet nog nader worden be-

keken. Ideeën als verhoging

van de Toeristenbelasting

werden door een aantal le-

den geopperd en men wil

het graag budgettair neuraal

houden.

De fracties zetten eveneens

grote vraagtekens bij de

prestatieafspraken die met

de EMM zijn gemaakt. Deze

zouden de gemeentetussen

de € 20.000 en € 25.000 per

jaargaan kosten. Men vraagt

zich af of de gemeente moet

opdraaien voorde kosten om
een project te starten dat

huurfraude moet opsporen.

SP en WD vragen zich even-

eens af waarom Pluspunt,

na de verhuizing naar het

nieuwe gebouw, structureel

meteen tekort op de huisves-

tingskosten van € 50.000 is

komen te zitten en waarom

dit niet voorzien was. Volgens

PvdA-fractievoorzitter Pim

Kuijken is de exploitatie te-

kort geschat. Hij kreeg van

wethouder GertToonen vol-

komen gelijk.

Ook het spreekuur van lo-

ket Zandvoort in het wijk-

steunpunt Noord kampt

met tekorten. Het vraagt

de raad € 8.000 per jaar

anders zou het wijkspreek-

uur niet meer gerealiseerd

kunnen worden. Er zijn al

gesprekken met Pluspunt

over continuering in 2009

van het spreekuur geweest.

Zij geven aan dat een langere

voortzetting niet meer voor

€ 6.000 kan worden gerea-

liseerd en dat de landelijke

norm ligt op € 8.000. Ook

hierbij werden door de VVD
en SP grote vraagtekens ge-

zet. Wethouder Toonen voelt

"er geen fluit voor" en wil het

voor één jaar bekijken.

Tenslotte viel een uitbreiding

van de capaciteit met 7 ffe.

voor het uitvoeren van alle

nieuwe beleidswensen de

fracties zeer zwaar op de

maag. Het college acht die

uitbreiding nodig omdat de

huidige capaciteit van het

ambtenarenkorps te klein

zou zijn. Als zij er komen,

zullen ze zelfs buiten het

raadhuis gehuisvest moeten

worden omdat er binnen het

huidige gebouw geen ruimte

meer is. Kost ook weer extra.

JSf



AUTOSPORT VOETBAL

Softbalheren slaan vijf homeruns
De softbalteams van ZSC speelden de afgelopen week

met wisselend succes. De heren bleven in de uitwedstrijd

tegen Vennep Flyers wederom met 17-21 aan de positie-

ve kant van de score. De dames verloren het duel om de

tweede plaats met 8-5 van Olympia Haarlem 7.

Het herenteam sloeg in de

uitwedstrijd tegen Vennep

Flyers 18 honkslagen. Een

totaal dat door de thuis-

club werd geëvenaard.

Het verschil tussen beide

ploegen lag echter in het

aantal homeruns. ZSC

produceerde er in vijf slag-

beurten liefst vijf, Vennep

Flyers stelde daar 'slechts'

2tegenover,op hetwerpen

van Jeroen van 't Wout (ox

B-slag, 4X 4-wijd, 18 honk-

slagen tegen). Danny van

Soest (4 honkslagen uit 4.

beurten) en Peter Douma
(2 uit 3) begonnen de wed-

strijd met een honkslag.

Een opofferingsslag in het

rechtsveld van Ruud Bijl

(3 uit 4) bracht ze over de

thuisplaat, 0-2. ZSC wist in

tegenstelling tot Vennep

Flyers in de 2e inning niet

te scoren. De thuisclub

kwam in de gelijkmakende

tweede slagbeurt op een

5-2 voorsprong. Een home-

run van Van 't Wout met

Peter Douma op de honken

reduceerde in de 3e inning

de achterstand tot 5-4. Het

antwoord van de thuisclub

echter in de gelijkmakende

slagbeurt betekende dat ZSC

bij het ingaan van de 4e in-

ning tegen een 8-5 achter-

stand aan keek.

In die 4e inning toonde de

Zandvoortse slagploeg geen

enkel ontzag meer voor de

werper van de thuisclub.

Eerst sloegen Rick Draijer (2

uit 2), Ernesto Vonsee (i uit

2) en Hans Rijnders (2 uit 3]

honkslagen, wat drie runs

en een 8-g voorsprong op-

leverde. De kwelling voor de

thuisploeg was echter nog

lang niet over. ZSC sloeg nog

eens drie homeruns op rij.

Douma, AlexVerhoeven (1 uit

3) en Van 't Wout (4 uit 4) ver-

hoogden de voorsprong en

Bijl voegde er na goed honk-

lopen nog een punt aan toe,

8-13. Nadat Vennep Flyers

er g-13 van had gemaakt,

sloeg ZSC in de 5e inning

nog eens toe en passeerden

Van 't Wout, Bijl, Ben Draijer

(1 u it 3], Djim Douma,Vonsee

(home rune), Verhoeven, Van

Soest en Peter Douma de

thuisplaat waardoor de voor-

sprong uitgroeide tot 9-21.

Met nog één slagbeurt te

gaan probeerde de thuisclub

de nederlaag als nog te voor-

komen. De ZSC-verdediging

kreeg het nog moeilijk, maar

wist de scoringsdrift van de

thuisclub te beperken tot 8

runs, wat resulteerde in een

17-21 eindstand voor onze

plaatsgenoten.

Dames
Een zwakke start leverde de

ZSC-dames in de uitwedstrijd

tegen Olympia Haarlem

al direct een 8-0 achter-

stand op. Werpster Wilma

van Riemsdijk (4X 3-slag, o

x 4-wijd en 13 honkslagen

tegen] moest in de ie en 2e

inning 8 Haarlemse runs

accepteren en liet daarna

in de volgende vier innings

slechts drie loopsters van

de thuisclub op de kussens

toe. Aanvallend konden de

Zandvoortse dames in 2e in-

ning iets terug doen. Anke

Koning, Sonja en Sylvia

Koper en Marl is Kinneging

bereikten de thuisplaat

op basis van 4 honkslagen

en lx 4-wijd. Laura Koning

voegde een inning later

met een homerun nog een

punt aan het Zandvoortse

totaal toe. Verder kwamen
de Zandvoortse dames niet,

waardoor na een goede partij

soft bal met 8-5 de winst naar

Olympia Haarlem ging.

Stran dbridgedrive
Zaterdag 21 juni organiseert de Stichting Zandvoortse Bridge

Activiteiten (SZBA) de welbekende strandbridgedrive. Na

een paar jaar stilte zal de organisatie nu haar best doen om

het evenement weer jaarlijks te laten plaatsvinden.

Al binnen een week na het Vanaf 9.00 uur worden de

openen van de inschrijving spelers verwacht in Club

was het aantal deelne- Maritime, strandpaviljoen 9,

mende paren (192) bereikt, waarna zij steeds uitwaaie-

waardoor veel enthousias- ren naar één van de in totaal

te bridgers teleurgesteld twaalf deelnemende strand-

moesten worden. paviljoens. Niet alleen de—
Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Keff oppermachtig tijdens

Superraceweekend
ZandvoorterArd Keffwas afgelopen weekend oppermach-

tig in de BMW E30 Cup tijdens het Superraceweekend van

het DNRT. De afgelopen 3 edities wist onze plaatsgenoot

de races allemaal te winnen. De lange autoverkoper heeft

aan dit evenement goede herinneringen en wilde de tra-

ditievan het winnen graag voortzetten.

De kwalificatie was heel

belangrijk omdat er door

het volle programma geen

ruimte voor een vrije trai-

ning mogelijk was. Keff

moest voor zichzelf snel

een vrije ronde creëren om
een tijd neer te zetten. Zijn

BMW voelde goed aan en

daaruit was direct af te lei-

den dat er in deze klasse een

nieuw baanrecord aan zat

te komen. Met een tijd van

2:03.6 wist Keff de rest van

het veld op flinke afstand te

zetten en mocht daarmee

van de eerste startplek ver-

trekken

In de eerste race, over 6 ron-

den, was het direct raak. De

Zandvoorter had een goede

start en kon de eerste ron-

den meteen een gaatje

slaan om vervolgens derace

gemakkelijk winnend af te

sluiten. De tweede race, ook

over 6 ronden, leek een kopie

van de eersteen werd even-

eens door Keff gewonnen.

Toen Keff op zondag ook in

de derde race als eerste de

Tarzanbocht in ging, werd

het voor hem haast een ple-

zierritje. De vierde race ging

over 10 ronden. Opnieuw

was Keff klaarwakker bij de

start en was hij weer goed

weg. Schakelproblemen

leken hem even parten te

gaan spelen, maar uitein-

delijk wist hij de schade be-

perkt te houden en ook de

vierde race winnend af te

sluiten.

Directe concurrent Sander

Etman heeft nu, door zijn

vier tweede plaatsen, een

achterstandvan 7 punten op

de boomlange Zandvoorter.

De volgende race is op zater-

dag 2 augustus.

eerste tien hoogst scorende

bridgepa ren, maar ook velen

in het deelnemersveld ko-

men voor mooie prijzen in

aanmerking. De Sportraad

Zandvoort heeft een spe-

ciale prijs ter beschikking

gesteld voor het best sco-

rende Zandvoortse paar. De

prijsuitreiking zal omstreeks

17.00 uur in Club Maritime

plaatsvinden.

Trucks Power Festival

Circuit Park Zandvoort maakt zich op voor een

wel heel bijzonder weekend. Na enkele jaren

van afwezigheid keert een heus vrachtwage-

nevenement terug op het duinencircuit. Het

Trucks Power Festival wordt georganiseerd

door 402events in samenwerking met Trucks

Magazine.

Twee volle dagen staan op

het programma waarop

zowel historische als mo-
derne vrachtwagens en

trucks te bezichtigen zul-

len zijn. Het nodige spek-

takel zal geboden worden

doorde deelnemersvan de wel vrachtwagens als mo-

een cruciale rol spelen. Het

is namel ij kde bedoelingdat

men zo dicht mogelijk bij

het eindpunt tot stilstand

komt. Daarnaast wordt het

programma voorzien van

veel demonstraties met zo-

Truck Sprint. Op zaterdag

worden de eerste rondes

verreden worden, op zon-

dag isdefinale. OokdeGo

torfi etsen.

Op de paddock zullen meer

dan 1200 vrachtwagens

& Stop competitie zal het staan te blinken om bezich-

publiek veel vermaak bie- tigd te worden, er is een

den. Een goede acceleratie verkiezing voor de mooiste

is van groot belang, maar vrachtwagen, een plein met

ook het remmen zal hier Amerikaansevrachtwagens,

een Oldtimer truckpaddock

en ook een Special Paint

Area waarde mooist gespo-

ten trucks uit Europa te zien

zullen zijn. Om het festival

compleet te maken staat er

een kermis op hetcircuitter-

rein en zijn er diverse podia

met live muziek en DJ's.

Het festival duurt zaterdag

van 10.00 tot 18.00 uur en

zondag van 10.00 tot 17.00

uur. Kijk voor meer informa-

tie over het tijdschema en

toegangskaarten op www.
truckspowerfestival.nl.

Straatvoetbaltoernooi enorm succes

Afgelopen zaterdag heeft de voetbaljeugd weer een feest

van het 4e Oude Halt Straatvoetbaitoernooi gemaakt. Ze

vonden het toernooi, dat gespeeld werd op het voetbal-

veldje aan de Vondellaan, zelf 'mega, vet en cool'.

De Oude Halt wint

zaalvoetbaltoernooi
Het jonge team van De Oude Halt heeft zaterdagavond de

finale van het 38e Zandvoort zaalvoetbaltoernooi gewon-

nen. Zeer overtuigend werd Swier Umuiden met 1-6 naar de

tweede plaats verwezen.

De trotse assistent-coach

ChrisJongbloedvan DeOude

Halt verklaart het succes als

volgt: "Het is een jonge groep

vrienden, niet een valt er uit

de toom. Ze spelen al jaren

samen voetbal. Niet alleen

bij SV Zandvoort maar ook

bijna dagelijks op het trap-

veldje naast de Oude Halt.

Ze kennen elkaar dus door

en door en voelen elkaar

ook aan. Als het even mee
zit gaan we volgend seizoen

competitie spelen en dan

kunnen ze alleen maar nog

sterker worden, hoofdzake-

lijk op het tactische vlak."

Enerzijds is het toernooi een eerbetoon aan snackbarhou-

der Marcel Schoor I die een grote sociale rol vervult doorde

kinderen te begeleiden, te helpen met pleisters, met water

of als bemiddelaartijdens ruzies. Anderzijds werd er tijdens

het toernooi geld ingezameld voor Right to Play. Deze organi-

satie realiseertsportgelegen heden voor straatjeugd in arme

landen of kansarme wijken.

Om 10.30 uurging het toernooi per leeftijdsklasse van start.

Straatvoetbalregelisdat na 2X scoren door dezelfde ploeg het

einde van de wedstrijd is en dat er 3 tegen 3 zonder keeper

gespeeld wordt. Uit de poulewedstrijden kwamen de fina-

listen die streden om de titel en voor de 3e en 4e plaats werd

ook nog gespeeld. Het werden bloedstollende finales, prach-

tige doel punten, mooie acties en de ontlading was groot als

de kinderen wisten dat ze een beker hadden gewonnen. Na

de prijsuitreiking werden alle kinderen door Schoorl getrak-

teerd op friet en frikadel. Voorma lig Olympische topjudoka

en Europees kampioen Ben Sonnemans, tevens ambassadeur

van Right to Play, nam aan het einde van het toernooi een

cheque met het prachtige bed rag van € 650 in ontvangst. Hij

vertelde aan het ruim opgekomen publiek (600 toeschou-

wers over de hele dag) wat Right to Play doet en daar bleek

uit dat wij het hier wel erg goed voor elkaar hebben.

SPORT ALGEMEEN

Werelduurrecord steppen
Dinsdagavond was een niet alledaagse bezigheid op Circuit

Park Zandvoort waar te nemen. Leerlingen van de klassen 1

toten met 3 van het Wim Gertenbach College hadden in het

kader van de 'Beweegweek 2008 'een poging gedaan om een

nieuw Zandvoorts werelduurrecord op de step te vestigen.
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i
ste lustrum vriendinnendag

Dinsdag was het de vijfde keer dat de dames van de

Zandvoortse golfclub Sonderland een Vriendinnendag

organiseerde. In de ochtenduren speelden de eerste dames

samen met een introducé een ronde en 's middags waren

de andere dames met hun vriendinnen aan de beurt.

Het was toch al een goede

avond voor de Zandvoortse

finalisten in de andere

klassen. In de finale van

de ie klasse won het

Holland Casino team met

6-3 van Café Oomstee.

In de zeer spannende

finale van de Hoofdklasse

won Air Force, het team

van Sack Time, met 8-6

van Villa Sportiva uit

Umuiden. De enige finale

zonder lokale inbreng was

die van de Eerste divisie. De

Haarlemse Baars Groep moest

met 2-4 de eerste plaats aan

Hof van Heemstede laten.

Iets later dan geplandwerd

om 19.15 uur het startschot

gegeven. Omdat iedereen

ook bijtijds thuis wilde zijn

om de voetbalwedstrijd

Nederland - Roemenië te

zien, werd er drie kwartier

in plaats van een uur ge-

stept. Dit mocht de pret

echter niet drukken.

De leerlingen hadden zich

verdeeld over het circuit

en iedere klas had 5 steps

ter beschikking. Na elke 800

meter vol gas werd de step

doorgegeven aan een klasge-

noot, die vervolgens weer f ris

verder kon gaan. Met veel in-

zet werd er gestreden om de

meeste meters, de zon was

behaaglijk aanwezig, ieder-

een genoot. Is dit het begin

van een traditie? Als het aan

docent LO Guus van Dee ligt

wel. Hij was zeer in zijn nop-

jes dat zijn leerlingen voor

het plan te porren waren.

Dat deze formule werkt

bleek wel uit het aantal

'flights' dat startte. Circa

90 speelsters probeerden

de moeilijke baan van Open

Golf Zandvoort in zo weinig

mogelijk slagen te ronden.

Aan het einde van de ronde

lagen er leuke prijzen te

wachten. Zo waren er bij-

voorbeeld prijzen voor de

'longest drive' en de'neary'

voorzoweldeochtendalsde

middaggroep.

Eerste in de ochtend wer-

den Annelies Nieuwveld

& Gea Westerman die 27

Sta bieford punten scoor-

den. Met het zelfde aantal

maar met een andere han-

dicap werden Mirjam Vrees

& Nanske Rotteveel tweede.

Derde met 26 punten werden

Cora Stukje & Ineke Ver blauw.

De longest drive was voor

Annemarie Desbree en de

neary voor Carolien van der

Hulst.

Derniddagprijzen gingen naar

Carlavan Dam&AnsVerhage

met 28 punten, tweede wer-

den Annemieke Akerboom &

Maria nv.d. Linde met 26 pun-

ten en derde, eveneens met

26 punten werden Marga

Janssen & ties Dekker.De lon-

gest drive kwam op naam van

Mirjam Vrees en de nearywas

voor Maaike Brouwer.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leep:.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

mlnlstratlekantc

:o Strijder

zobedrljfZandvc

ich ClubTlen

Icdla Markt Cruqulus

Onden

Zandvt

SheSateh

Take Flve

antien ThalassaS

voort Toneelver.

aardij o.g. VanAacke

tvoort Vanhier

JS>
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Van Speijkstraat 2/193
Het idee van binnenkomen in een penthouse krijgt u bij dit appartement,

een complete etage voor uzelf! Dit gevoel van luxe wordt versterkt door

de beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement, de woonkamer

die ramen heeft van plafond tot vloer, het riante balkon met een geweldig

mooi uitzicht en de 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer. In de

afgesloten parkeergarage is plaats voor 2 auto's. Het luxe appartement-

complex Malaga beschikt slechts over 8 appartementen en is gunstig

gelegen op nog geen 200 meter van het strand.

• Geb ruiksopperv lakte 160 m2
(intl. terras)

Vraagprijs: €495.000,-

Burg. Engelbertsstraat 70
Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze

royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het

terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die

deze woningukan bieden!

Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,

Burg. Engelbertsstraat 11

• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/ prakt ijk aan huis

• Geb ruiksopperv lakte ca. 215 m2

Vraagprijs: €569.000,

Burg. Engelbertsstraat 72
Hotel/ Café/ Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van

Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede

uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill

restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag

en heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant. Op deV
etage is behalve vier 1 -persoonskamers ook een 4-persoons appartement te

vinden. Op de 2
!
etage zijn nog eens acht 1 -persoonskamer s.

Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70

Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: € 995.000, -

Van Speijkstraat 2/147
U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers

en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij

het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette

woning in de Van Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de

sleutelwoorden voor deze royale woning.

• Veel lichtinval door hoekligging

• Luxe 2de badkamer (2008)

• 3 balkons/terrassen

• Gebruiksoppervlakteca. 160m
2

Vraagprijs: €415.000,- <S>

DeWittstraat5
In een doodlopend straatje, waar alleen bestemmingsverkeer komt, op nog

geen 50 meter van het Zandvoortse strand staat deze woning met 5 slaap-

kamers en de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein isaanwezig.

• Nieuwe pui achterzijde met openslaande deuren in 2005

• Dakkapel vervangen T verdieping in 2005

• Centrum en openbaar vervoer op loopafstand

• Mogelijkheid om te verhuren is aanwezig

Geb ruiksopperv lakte ca. 150 m 2

Vraagprijs: €475.000,- &>

Stationsplein 15/5

In het luxe appartementencomplex "Monopole II", ook bekend als het

gebouw"met de blauwe balkons", ligt dit zeer comfortabele 3-kamer

appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer

en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim

te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.

Het complex beschikt over een lift.

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

• Op loopafstand van het strand gelegen

Gebru iksopperv lakte ca. 105 m2

Vraagprijs: €325.000,- <g£>



4e jaargang • week 26

26 juni 2008
Het wekelijkse nieuwsblad

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

0ZANDVOORTSE
Courant

IfcHrtCTUEEL
Gereformeerde kerk

is verkocht

2 euro
korting

PenFolds

Rawson's Retreat

Sem il Ion -

Chardonnay
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GALL EGALL

TOM FORD
ZONNEBRILLEN

S,

CORRECTIEMONTUREN
Kerkstraat 34-36

2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Rookverbod

horeca

'Voorlopig hebben we
voor de rokers genoeg

terrassen in Zandvoort'

De roker zal naar buiten moeten

Dinsdag i juli gaat Nederland op de schop: het landelijk rookverbod in horeca-etablisse-

menten gaat dan in. De Zandvoortse horecaondernemers zullen zich uiteraard aan dat

komende verbod moeten conformeren, maar leuk vindt verreweg het grootste deel het

niet. De meeste bedrijven kunnen geen extra 'rookkamer' inrichten en zullen hun gasten,

ais zij willen roken, dus naar buiten moeten sturen.

Volgens velen haalt het

waarschijnlijk de gezellig-

heid weg. Men vindt het ook

een schandalige regel dat de

ondernemer gepakt wordt

als een gast (stiekem) rookt.

Kortom de Zandvoortse ro-

kende horecabezoeker zal

naar buiten moeten.

M
1 - iiiinn:

V'i'l Pt

• Heel multicorn €2,50

• Chocolade croissant € 1,50

• Weekendtaartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie meteen gebakje

V

Scheidslijn

Richard van Goor van res-

taurant De Albatros, zelf i

maanden geleden gestopt

met roken, ziet het van een

positieve kant:"lkvind hetals

ex-roker en horecaonderne-

mereen positieve ontwikke-

ling dat er straks in de horeca

niet meer gerookt mag wor-

den. Positief omdat rokers in

ieder geval al in de minder-

heid zijn en zij voor niet-ro-

kers in een ruimte waar wel

gerookt mag worden een

niet evenredige overlast ver-

oorzaken. Ik bedoel hiermee

dat als één gast bijvoorbeeld

een sigaar opsteekt het hele

restaurant hiernaar ruikt,

terwijl er misschien wel

dertig niet-rokers zitten te

genieten van hun gerecht.

Ondereen afdak, een scherm

of in een tent, mits aan één

zijde geopend, mag wel ge-

rookt én geserveerd worden.

In eerste instantie mocht dat

ook niet maar die regel is ge-

deeltelijk teruggedraaid. De

scheidslijn is dus de voor- of

achterpui."

vervolg op pagina 3

Watersporters in problemen

Maandagmiddag zijn negen watersporters ter hoogte van

de reddingspost Noord in de problemen geraakt. Zij wer-

den door een combinatie van sterke wind en een aflandige

getijstroom verder de zee op gedreven.

Leden van de Zandvoortse reddingsboot Annie Poulisse

Reddingsbrigade, die oog- werden ingezet maar bleken

getuige waren van het een niet nodig, want alle wave-

en ander, sloegen direct

groot alarm en hebben, sa-

men met een medewerker

van hetwatersportcentrum,

de drenkelingen aan land

gebracht. Vier ambulances,

een traumahelikopter en de

boarders waren heelhuids

aan land gebracht. Volgens

de eigenaresse van het wa-

tersportcentrum viel het al-

lemaal wel mee en zijn de

waveboarders later op de

dag weer in zee gegaan.

OVZ koffieconcert
Zondag 29 juni • 13.30 - 16.00 uur

Muziektent
Raadhuisplein

4-teto Rumbadama
Top salsa van een

unieke damesformatie

Proef met gescheiden aanleveren van

oud papier en karton geslaagd.

Alle enthousiaste deelnemers hartelijk bedankt.

Nu heel Zandvoort???

J leest er meer over in de gemeente-advertentie.



FAMILIEBERICHTEN

.'..'" ..':'..',.". -m jy/HMUfl /.rti,,..',;"^^.-

Na «.m lnjjTSTondift ziekbed hebben wij aftcheid

mcwien nemen van öhüc roitcckf, cima c-n ava-

jrn hjIiii.hiIlt

Marijtje

Brugman - Koolemans
wt'duwï WfflJ.W, hniirrnan

25 aiqrusrus 19 1 7 19 [mi 204»

KblldL-fLll, klein [eindt I .::

131 ftChtCttlcillkifijLTVn

jianch
_
JX3rtT Weimaiwcfl 4

< VHTespondentie-ndres;

J.
Brugman

I [.iiark'nwufrsiTiwi!

2042 NC Zandvuart

Hl: lïejrfaïcrtis liLL-tt üimiiitk-ls pÜMqgevBcu&ea hkji de

Stt

mi

en

Lieve Oma,

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je

het is je dikwijls zelfs ontgaan

je zegt: ik ben wat moe

maar op 'n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

Voor altijd in ons hart.

Randolph, Marja en Wesley

u
Geschokt heeft Gem ente Zandvoort op 18 juni jl.

kennisgenomen van het onverwachte overlijden

van Bart van der Heide, districtschef Politie

Kenneme rl and-Zuid. Hij heeft slechts 47 jaar

mogen worden. In de twee jaar dat hij in Zandvoort

actief was, heeft het college hem leren kennen als

een innemend mens en een kundige professional.

Zijn overlijden is een groot verlies voor allen die

betrokken zijn bij de openbare orde en veiligheid in

de regio. Gemeente Zandvoort wenst zijn partner,

hun kinderen en de familie veel sterkte bij het

dragen en verwerken van dit verlies.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.

Mijn grote sterk man, vader, schoon -aderen

onze lieve u lieke opa is er niet rr eer

Frederik Albert Rovers
Frits

22 januari 1949 15 juni 2008

José Rovers-B rghouts

Simone en Ha
Tijn, Sofie

Potgieterstraat 2'ï

2041PD Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaat

het crematorium Wcstcrvcld te Driebuis.

jgevonden in

Rectificatie:

Vorige week heeft in de overlijdensadvertentie van de

heer Frits Rovers per ongeluk een verkeerde tekst ge-

staan. De regel "echtgenoot van Alida Piers - van der Mije"

had niet in deze advertentie mogen staan. Onze oprechte,

welgemeende excuses aan de betrokkenen voor deze

heel vervelende fout.

Huil niet om mij.

Ui heb mijn levert ricl.ee

ende gezondheid is overleden

ïvader, opa en overgrootvader

Peter Conraad Peters

Piet

Krommenie:

Zandvoort:

Heerhugowa

an der Werff

Johan en Ria

Greetenjan

: Brenda en Arno
ChantalenDaiün

Niels en Inger Lise

Liv Malin

Correspondentieadres:

Piet Leffertsstraat 16

2042 EH Zandvoort

De crematieplechtigheid lieert plnntsgevonden op

donderdag 26 juni in het crematorium Haarlem.

Onze dank gaat ui: nnar tic mcdarirkti' vti n Zorgcentrum

Huis in de Duinen, afdeling De Zalsdkaeve,

voor de liefdevolle verzorging.

Wij danke

na het o oerlijden, van mijn man, vader

Adriaan Vossen

igstelling

en opa

Ondanks or

Adriaanvo

s verdriet sterkt het ons te wet

Dr velen heeft betekend en dat \

enige zijn die hem missen.

Ans Vossen

Zandvoort, juni 2008

n hoeveel

•ij niet de

&
Mei imtns veel verdriet delen wij u mede d.ar zeer
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Thea VI are* II;l Meijer
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Afweken Mart ij n

KjelL & Bjarn

Marcelen Hdcn
kinderen

COfïHnmdeniiBUiRK
Helrnerssrraatil
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Zandvonm TolEensfirrn.it &~ te Zandvoort, alwaar

gelegenheid Is tot afscheid nemen en condoleren op

wiinjap 19 JLinL\.m 1 '>..«) ttic 2[l.fH] tuur.

De saiiicnkoimL bij haar ai&theid mi plaatsvinden

op nuanJag 3Ü juni om 14.45 uur in de aula van

crematorium wrsterveld gelegen aan de Duin en

KmuMhi/iLyrwq,;! 6 K ï )i k-'nik.

Na afUwp ontmoeten wij dkaar in tle onEvangkaiTMir

bi| het crematorium.

Mama hitU mr raam meitfptkmld.

WATERSTANDEN Politiek

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveldl

Kantooradres:

Hogeweg ^g-i - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732752

Email: redactie@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag og.00 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 434 297 83 - Email: tetty@zandvoortsecourant.nl
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restaurant aan net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 671 57 07
www.clubmsutique.nl

Hoog Laag Hoog Laag Hoog

Do 26 - 05.00 09. 2S 17.15 21.54

Vr 27 - 05.44 10.36 18.20 23 05

Za 28 - 06.55 11.35 19.30

Zo 29 00.12 07.54 12.45 20.25

Ma 30 01.18 08.55 13.49 21.35

Dl 1 02.16 10.20 14.49 22.34

Wo 2 03.11 11.25 15.48 23.46

Do 3 04.06 12.35 16.36
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BEAChXCLUBTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

CARTOON

ONGEWENST BEZOEK

Raadsvergadering 24 juni
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COLUMN
Scherpe sancties tegen wetoveTtreders

Burgemeester Niek Meijer heeft van een meerderheid van

de gemeenteraad toestemming gekregen om, waar nodig,

fors op te treden tegen ordeverstoorders en andere perso-

nen die zich in de gemeente Zandvoort herhaaldelijk mis-

dragen. CDA-fractievoorzitter Gert Jan BI u ijs hekelde tijdens

de behandeling van de jaarrekening 2007 het beleid van het

college. Opmerkelijk was ook de mededeling die werd ge-

daan over het afhaken van drie zorgbedrijven die in Zand-

voort een deel van de thuiszorg voor hun rekening nemen.

De burgemeester mag per-

sonen die zich ernstig en

herhaaldelijk misdragen,

verbieden om Zandvoort,

of een bepaald gebied in de

gemeente, te betreden. Dat

verbod kan variëren van en-

kele uren tot maximaal zes

maanden. Burgemeester

Meijer overtuigde de raad

dat het noodzakelijk is de

APV (Algemene Plaatselijke

Verordening) aan te passen,

om het hoofd te kunnen

bieden aan incidenten zoals

die waarmee Zandvoort on-

langs geconfronteerd werd.

Overigens verwacht Meijer

minimaal gebruik te hoeven

maken van deze mogelijk-

heid. Met uitzondering van

VERVOLG D.,ok.,

'Protestavond'

Bij café Koper is men niet be-

paald gelukkig met de nieu-

we wet. Maaike Koper: "De

niet-rokerjuicht maarde ro-

kerkan het lekkerste sigaretje

van de dag, die bij een biertje

aan de bar, niet meer roken.

Liever hadden wij keuzevrij-

heid gehad. We hebben veel

geïnvesteerd in luchtbehan-

deling en afzuigsysteem in

ons café om de niet-rokerte

ontzien. Helaas een verloren

wedstrijd en dus zullen wij

ons conformeren. Gelukkig

hebben wij buiten genoeg

gelegenheid om de rokers op

te vangen."Café Koper heeft

voor maandagavond ^ojuni

een jazzavond gepland on-

der de naam SmokeyJazz,

om het feit te gedenken dat

na 60 jaar er in dit café niet

meer gerookt mag worden.

Een 'protestavond' met Gré

v.d. Berg en het combo Blue

Jerry Kramer (VVD), ging de

raad akkoord. De gang van

zaken zal in de eerste helft

van volgend jaar geëvolueerd

worden, terwijl de uitvoering

(nog) niet gemandateerd

wordt aan de politie.

Rekening

Tot ongenoegen van de coali-

tiepartijen VVD.OPZ en PvdA,

gebruikte Gert Jan Bluijs (CDA)

de jaarreken ing van 2007 om
zijn zorgen te uiten over de

gebrekkige uitvoering van

het beleid, met name op de

terreinen economie en ruim-

telijke ordening. Bluijs werd,

met uitzondering van Joke

Draijer (GBZ), niet gesteund

door de oppositiepartijen.

Haven, met als thema: van

gerookte hapjes tot '5moke

gets in youreyes'.

Sporthal

De 'kantine' van de Korver

Sporthal zit in feite in een

andere situatie. Jan Smit, ex-

ploitant van hetSportcafé:"lk

zou mijn gasten naar buiten

moeten sturen maar daar is

geen afdak of zoiets. Ze zou-

den nu, als de ruimteeris.de

bestuurskamer kunnen ge-

bruiken omdat daar een af-

zuiginstallatie is. Wij mogen

daaralleen nietserveren.dus

hun drankjes zullen ze mee

moeten nemen. Als er echter

een vergadering is, zullen ze

toch buiten een 'frisse neus'

moeten halen."

Coffeshops

Ronduitvreemd.en misschien

wel schandalig, is het dat hasj

en marihuana wel gerookt

Nadat Bluijs zijn statement

had gemaakt, werd de jaar-

rekening 2007goedgekeurd.

Het college vond geen aan-

leiding te reageren op de

woorden van Bluijs omdat

ergeen concretevragen zijn

gesteld.

Zorg

Wethouder Gert Toonen

deelde de raad mee dat

de gemeenten Haarlem,

Bennebroek, Bloemendaal,

Haarlemmerliede, Heem-

stede en Zandvoort de sa-

menwerking met de zorg-

aanbieders CCC Zorg BV,

Van Gooi Dienstverlening

en Take good care moet

beëindigen. De circa 40

Zandvoortse zorgontvan-

gers die door deze drie be-

drijven worden bediend,

worden overgenomen door

de drie andere bedrijven

die in Zandvoort actief zijn.

Dat zijn Amstelring.Viva!

en Valant. De contacten zijn

door CCC Zorg, Van Gooi en

Take Care opgezegd omdat

zij het financieel niet meer

kunnen bolwerken.

mogen worden als er maar

geen tabak door de geestver-

ruimende middelen zit. De

vraag is hoeje dit gaat con-

troleren. "Meneer, ik moet

ter controle even uw joint

uit elkaar halen, maar als er

pure wiet in zit rol ik hem
zo wel weer voor u op. Zit er

niet alleen marihuana in dan

moet ik helaas de eigenaar

van deze zaakeen bekeuring

van €2.400 geven want dan

is het al de derde keer deze

week dat iemand zijn hasj

zitte mengen metMarlboro

light!", zou een situatie kun-

nen zijn. Volgens minister

Klink komt het rookverbod

in de Tabakswet en die gaat

alleen over producten die

helemaal of gedeeltelijk uit

tabak bestaan. "Joints met

alleen maar marihuana of

een pijpje hasj vallen daar

niet onder", zegt Klink op de

website van de NOS.

Volgens mij...

staat juli in het teken van inpak-

ken <egwe; 1. De anje

straten wapperen, kunnen wor-

den ingepakt. De rust is weerge-

keerd. Alleen zit ik nog met een

aanbieding oranje wc papier.

Noodgedwongen zal ik die moe-

ten gebruiken. Want weggooien

ligt niet in mijn aard.

Leerkrachten, oudersen leer-

lingen kunnen na alle school-

feesten, musicals en uitreiking

van diploma's hun koffers inpak-

ken. Heerlijk op vakantie naar

onbekende bestemmingen.

Dat kan ver weg of dichtbij zijn.

Bedenk datje ook thuis je prima

kunt vermaken. De evenemen-

tenkalender is goed gevuld dus

vervelen hoef je je in Zandvoort

niet.

Voor de Brede rode straat-

buurt gaat per 1 juli het plak-

band van de parkeerborden

weg. Er komt daar een parkeer-

proef van drie maanden. Ik ben

erg benieuwd of inpakken en

wegwezen straks ook voor mijn

buurt gaat gelden. De 'gratis'

parkeerders zullen op zoek gaan

naar lege plekjes in de omrin-

gende straten. Ook de raadsle-

den hebben afles ingepakt en

zijn op zomerreces. Alle onder-

werpen die aandacht moesten

krijgen, zijn afgelopen week

aan de beurt gekomen. Wel is er

nog huiswerk meegegeven aan

strandpachters en burgers van

de Midden- en Noord Boulevard.

Genoeg vakantieleesvoer

Uit eigen ervaring nog enkele

tips. Voor degenen die met het

vliegtuig gaan: pakje vakantie-

kleding niet inéén maar in twee

koffers en verdeel je kleding van

je partner met die van jou. Bij

het zoekraken van een koffer

heb je altijd nog een reserve

onderbroek. Markeer je koffer

met een herkenningsteken

Niets is vervelender wanneer

iemand denkt dat hij zijn eigen

koffer pakt. Leg je sleutel van

je huurauto niet achter de

zonneklep maar onder het

matje. Het bespaart je veel

ellende. Geef tenslotte

de kat een zoen en JE

ga heerlijk weg. Fijne jè

vakantie en kom gezond ^
weerterug! "3

J>



DEZE WEEK
IV DE SPOTLIGHTS:

6este meesier Rob,

Als je een goed boek hebt ge\ezer\,

vergeet je dat nooit meer!

Meester Rob, u was een Fantastisch boek.'

öroetjes en knuppels van groep 5, Beatrixschool

Totaal onverwachts hebben zij elkaar gevonden,

een grenzeloze liefde heeft hen al verbonden.

Daarom trouwen morgen

Terry Halderman & Martijn Schneider

Wij wensen ze heel veel
.

Papa, mama, Yoni, Jessica en oma

Ashley ven*, Zijl m-et Wtjbm^d
KrL-iA-0tedm.-|iL.oe^ T>rt£.&u.u.r ul

Noord-Holland -zuid

_- _ mr"

gefeliciteerd!

Ook iemand in de Spotlights metten?

Bel 023 5732752 of mail

info@zaiidvoortseeourant.nl

TROMP
GROTE KROCHT 3-5 ZANDVOORT

(Kaas) BoeT ZOekt VTOUW /man

Kaas ti uis Tromp, sinds 1981

gevestigd aan de Grote Krocht is

op zoek naar een meisje of jongen

voor de zaterdag en/of zondag.

Ervaring is een voordeel, maar hoeft niet.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, een

goed salaris en een gezellige sfeer is

hetgeen wat Kaashuis Tromp je

kan bieden. Aarzel niet,kom langs

en vraag naar Peter Tromp.

Kaashuis Tromp
Grote Krocht 3-5

Telefoon: 023-5719058
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F.B. Weenink, huisarts

Kostverlorenstraat 70 a

2042 PK Zandvoort

Tel. 5712499

De praktijk is gesloten

van 27 juni t/m 11 juli 2008

Waarnemingen 8-17 uur

(uitsluitend op afspraak):

A t/m K : Dr. Scipio (tel. 5712058)

L t/m Z : Dr. B. van Bergen (tel. 5719507)

Na 17 uur en weekends:

tel. 5453200 (doktersdienst)

N.B. Voor het kopen van Biamed producten

kunt u terecht op de volgende tijden:

Woensdag 2 en 9 juli

van 8.00 tot 9.00 uur

Zaterdag 28 juni en 12 juli

van 9.00 tot 14.00 uur

EVENEMENTEN AGENDA
Week 26 -2008

Juli

4-6 EK Jet Ski

strandpaviljoen 13/14/15/16 en Blvd

5 Show en Dans

Nederlandse Folkore, C asthu isplein

5 Muziekfestival

live muziek op podia in centrum

5-18 Rekreade

6 Zandvoort (A)Live

strandpaviljoen 13/14-/15

11-13 DTM
(autoraces) Circuit

12 JustforFun

slotoptreden Raadhuisplein

17 Kortebaandraverij

Zeestraat

18 Santekrampie

(Rekreade) Gasthuisplein

18-27 Kermis

Circuit

19 Salsafestival

live muziek op podia in centrum

20 Wielerronde

Centrum Zandvoort

Gereformeerd kerkgebouw blijft bestaan!

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

72 'Mob.: 06-45304531 • E-mali: kittywillemse@planet.nl

Strandpaviljoen

Driehuizen nr. 21

Zoekt voor het seizoen:

STOELENMAN
en

BEDIENEND PERSONEEL

Tel.: 023-5715524

Derde Young Hadassah

BeachWalk
Na het succes van vorig jaar vindt komende zondag, 29

juni, weer de Young Hadassah BeachWalk 2008 plaats! De

BeachWalk is een strandwandeling van Zandvoort naar

Bloemendaal en terug en start om 16.00 uur bij strandpa-

viljoen 2, Safari Beachclub. Dit jaar kan gekozen worden

tussen twee afstanden: 7 of 12 kilometer. De lopers laten

zich sponsoren en het opgehaalde geld is bestemd voor de

Hadassah Ziekenhuizen in Jeruzalem.

Dit internationale medisch centrum werd in 2005 genomi-

neerd voorde Nobelprijs voor de Vrede. Doel is om doormid-

del van medischesamenwerking,vooruitgangen toegan ke-

iijk voor iedereen een medische brug naar vrede te slaan. Het

inschrijfgeld bedraagt€i5dat niet hoeft te worden betaald

als met dat bedrag, of meer, van sponsors binnenhaalt. Na

afloop is er een geweldige beachparty met optredens van

een band en DJ Chess. Aan de walk is een loterij verbonden

met mooie prijzen, ledere deelnemer krijgt één gratis lot.

Tevens krijgen de eerste 100 aanmeldingen eenT-shirtvan

de sponsor. De inschrijving start vanaf 15.15 uur bij Safari

Beachclub. De finale van het EK kan 's avonds op een groot

scherm in het strandpaviljoen gevolgd worden.

Het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde ge-

meente Zandvoort/Bentveld is verkocht aan woningcorpo-

ratie EMM/De Key. Met deze verkoop is komen vast te staan

dat het uit 1928 daterende bouwwerk en de bijbehorende

pastorie niet gesloopt worden, maar dienst zal gaan doen

als onderdak voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

1 d£j

J
^Sh

11JM «•M
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Voor welk bedrag het kerke-

lijk complex in handen van

EMM/De Key is overgegaan

is niet bekend gemaakt. De

opbrengst zal volgens scriba

Ype Brune worden besteed

aan een christelijk doel. De

vereffenaars kunnen dit doel

zelf bepalen. Dit kan zowel

een doel in Zandvoort, elders

in nederland en zelfs daar-

buiten zijn.

Met de verkoop van het

kerkelijk complex, waar in

oktober 2006 de laatste

Gereformeerde godsdienst-

oefening werd gehouden, is

een traject afgerond dat er

toe heeft geleid dat de naza-

ten van de bouwers van de

kerk zelf overdefinancië Ie af-

wikkeling kunnen beslissen.

Een situatie die lange tijd

onzeker is geweest, want de

kerkorde van de Protestantse

Kerk Nederland, waarmee
de landelijke Gereformeerde

Kerk opging met onder ande-

rede Nederlands Hervormde

Kerk, geeft aan dat de baten

van de opgeven kerkgebou-

wen in de landelijke kas

zouden moeten vloeien.

Deze situatie achtten de

Zandvoortse gereformeerden

ongewenst omdat degelden

voor het kerkgebouw aan de

Julianaweg/hoek Emmaweg
bijeen is gebracht door de

Zandvoortse kerkgemeen-

schap. Deze situatie was voor

de Gereformeerde Kerk van

Zandvoort en Bentveld aan-

leiding om al in 2005 uit de

fusiekerk te stapper.

In de loop van de tijd zijn

enkele rituele gebruiks-

voorwerpen door de veref-

fenaars geschonken aan

de Protestantse kerk van

Zandvoort en de Rooms

Katholieke St. Agatha paro-

chie, welke als laatste vorige

jaartijdensde renovatie van

de kerk aan de Grote Krocht

nog enkele maanden gebruik

maakte van het nu verkochte

godshuis.

Geslaagd 'Koffieconcert' in muziektent

Zondagmiddag heeft de Zandvoortse ondernemersvereni-

ging, na een paar keer oefenen, onder grote belangstel-

ling het eerste officiële Koffieconcert in de muziektent op

het Raadhuisplein georganiseerd. Een 4-mans formatie,

Gunnar and Friends, bracht opeen inspirerende wijze jazz

'a la Ella Fitzgerald'.

Uitstekende jazz die door

een groot publiek zeer

werd gewaardeerd. Het

zou zo maar kunnen dat Raadhuisplein

deze muziektent een posi-

tieve reputatie gaat krijgen.

Ondernemersvereniging

OVZ spant zich in om kwali-

teitsmuzikanten te boeken.

Ook zijn ze nog steeds op-

zoek naar Zandvoortse ge-

zelschappen die in dezelfde

sfeer als afgelopen zondag

muziek willen maken op

het Raadhuisplein. Het zou

zelfs popmuziek kunnen zijn

als het maar'unplugged'is.

Meer informatie daarover

kunt u krijgen bij de voorzit-

tervan de OVZ, Virgil Bawits,

via info@ondernemend-

zandvoort.nl.

Het eerstvolgende concert

in de Muziektent vindt ko-

mende zondag al plaats.

De unieke damesformatie

'4-teto Rumbadama' zal

van 13.30 tot 16.00 uur voor

top salsa zorgen op het

Met OOG en OOR
l'BE BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Nieuw 'treintje'

nog twee jaar

mee. Hopelijk zal

allestot een goed

einde komen
want om als ver-

eniging naareen

duurdere hal te

moeten gaan, is

zeker geen optie.

Afgelopen week heeft de

exploitant van bet toeris-

tentreintje woord gehou-

den. Hij had bij de presen-

tatie van dit alternatieve

vervoer binnen Zandvoort

beloofd met een lucht-

geveerde en luxe versie

te komen en die heeft hij

afgelopen weekend in ge-

bruik genomen. Vooral het

stuk boulevard tussen het

casino en 'de zuid' is van

een dermate slechte kwa-

liteit dat luchtvering geen

overbodige luxe is, zoals

deze krant al eerder con-

stateerde. Nu rijdt er een

echte Mercedestrein door

het dorp, voorzien van

vliegtuigstoelen en een lift

voor rolstoelers. Vooralsnog

heeft de locomotief één wa-

gon, maar bij grote drukte

kan er simpelweg nog een

achter worden gekoppeld.

Asbestveilig

Onlangs werd in de gym-

zaal aan de Prinsesseweg

asbest ontdekt. De ge-

meente schakelde direct

een bedrijf in voor een on-

derzoek. De gymzaal wordt

frequent gebruikt door

scholen en verenigingen.

Gelukkig kwam afgelopen

donderdag uit het rapport

naarvoren dat er geen extra

gevaar is voor de volksge-

zondheid. Bijna alle gebrui-

kers (oeps, turnvereniging

O.S.S. vergeten) werden in

kennis gesteld dat na de

schoolvakantie weer in de

zaal gesport kan worden.

De gymzaal moet, voordat

hij echt gesloopt wordt,

Lenen zonder pasje

Nog meer nieuws van de

bibliot heek, want vanaf 28

juni t/m 23 augustus kan

iedereen elke dag (tenzij

het heel slecht weer is)

van n.00 tot 17.00 uur in

de strandbibliotheek gra-

tis boeken, tijdschriften

en luisterhoeken lenen.

De strandbibliotheek is

te vinden bij de hoofdop-

gang naar het strand, bij

het Juttersmuseum en de

EHBO-post. Wethouder

GertToonen en directeur

E. Meijer van bibliotheek

Duinrand zullen op vrij-

dag 27 juni de officiële

opening doen. De zomer

is begonnen, de zon gaan

we bestellen en met een

gratis boek erbij kan het

niet meer stuk.

Sirenes voor de

bruidegom

Rekreade

Ook dit jaar zet de Rekreade

zijn deuren weer wagenwijd

open. Van 5 t/m 18 juli zijn

alle kinderen vanaf 4 tot 12

jaar welkom. Op maandag

t/m donderdag, van 10.00

tot 12.00 uur en van 15.00

tot 17.00 uur, kost ieder be-

zoek 0,50. Elke vrijdag is er

een 4 uursprogramma van

io.oo tot 14.00 uur en dan

betaalje 1,00. Op zondag 6

juli is de eerste poppenkast-

voorstelling en volksdansen

om 18.30 uur in Zandvoort

Noord (Vomar) en om ig.30

in het Centrum

(Raadhuisplein).

Het verdere pro-

gramma en de

locatie zijn nog

niet bekend. Kijk

voor meer info

op www.rekrea-

dezandvoort.nl.

Daar valt ook

te lezen dat de

leiding nog op

zoek is naar vrijwilligers die Dat het brandweerman

zich tweeweken willen inzet- zijn kan leiden tot iets

ten voor dit mooie project. speciaals lieten de col-

lega's van Michel v.d. Bos

Kunstbuitengewoon zien toen hij vorige week

Bibliotheek Duinrand geeft woensdag in het huwe-

vanaf 25Juniopwww.kunst- I ijksbootje stapte. Hij werd

buitengewoon.nl informatie

over de kunstobjecten van

de gemeente Zandvoort. De

informatie over kunstenaar,

titel, materiaal en achter-

grond van het werk staan

handzaam bij elkaar. Op de

kaart iste zien waarde beel-

den precies staan. Ook staan

informatie buitenkunst van

Bennebroek, Bloemendaal

en Hillegom op deze nieuwe echtpaar met slingers en

website. ballonnen.

met toeters en bellen op-

gehaald en naar het raad-

huis begeleid door een

commandowagen, een

spuitwagen en een lad-

derwagen. Ook de echt-

genote in spe liet het een

en ander van zich horen.

Een goot aantal school-

kinderen onthaalde het,

toen nog toekomstige,

^



Vrijehuizenmarkt

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Vraagprijs:

€ 695.000,- k.k.

Hogeweg 39-07 Zandvoort

• Fraai en modern 3-kamer appartement mei privé parking midden in centrum

'^cir.-j^Tidq: :k .' ,^iilir[:- lil ..ri :-.: n Z M ^ir-k-^-:!^ ^| |
:i:|lr- '}:< D^n Hangen Weg";

• Gelegen middenin hel centrum van Zandvoort. omgeven door winkels
;

• Begane gronc tii:i™=lMVê iIkih-.;: c: in .
, .::?.r.x-. r-Ntniiiil-iiN-n lilt installatie;

• '- ve£ rel k?
f
: "ii .- : i !: i— : in- i;-ri -tH*' k-!l^ -n '|tn:! !ti !!::; ;:a^i balkon, luxe semi-

open keuken vcon-r ..indi-. nil'i-..-.-.H|:r-. .: ; .-.i::i Hint is Ili'^ tia^:!.^mer mei o a. douche-

cabine, dubbele waElafe, ma - : !- :l
::- -nu- I-I - i' 1

:-i. .ri.-diüogruimte;

De privé panding is afzonderlijk Ie

• Gesluukte wanden en plafonds, ei-

-*<~r - ckjorgehelevvoning;

T--*T -s—

'

^ÉK»f^i rïid^iJi^ Vraagprijs:

€ 289.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 66 Zandvoort

• Een niekB d & Breakfast op een toplokatie mei naar liefs 4

{opti tot 5) verhuurbare appartementen, al kam ersmetl

privé badka ner, in uitmuntende staat!

• Soute rainaa privé slaapkamer, toilet, dourjie gel d, totaal 6 vertrekken,

• Bega

aanded

eqrond

euren naar de achtertuin;

a. sfeervolle woonkamer met scha i".iiii"!;.3:'(l uxe semi-

open euken

v

v div. inbouwapparatuur, openslaan edeu n naar te

• ren l' verdie ping: 4 appartementen (1 met balkor ,met ia. eigen oelkast,

koffie en thee faciliteiten, een eigen badkamer me douch en toilet een TV, een

2 -per aonsbe en een zitgedeelte;

• Vraagprijs ex< overname inventaris;

• Heeft U plann n een Bed & Breakfast in Zandvoort

beuren, u kunt direct van start!

ebegr nen? Hier hoeft niets

• Woon oppervlfl kte ca. 200 m', perceel 120 m', mho dca.480m3
.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

1 De Ruyterstraat 17 Zandvoort

. Een moderne, riante drive-in woning, bestaande uit 4 (!| woonlagen met

dakterras rondom met zicht op zee en een besloten achtertuin!

» Rustig geleoen.;.; 5" -.:-\ Hl:la--.:i ..r i!- l'c-.lT.r::: tn !it. iiiöixI van Zandvoort;

• b-X.rïï-. 'I'L- 1 >:i'l !::. lü-.-ll-^ 1. 1" -':-"
;| 1

-. : -11 "i^l 1 '- |1 "i-.l !:! -=
: ' "l .

i . :-i;'-

' ^ .: ^: -'1 ::.-.:It .-' !:'-
'

1
!:-^: -. !- - ttIIt ttI'.i- It-.t -

toegang tot luxe op^" !:ii\-:ii . di- iiilio.iv. i| . . me :::
~ io

:

et met fontein;

bak;

• 3' verdieping: zgn. "Hemelkamer"

(evt. 5' slaapkamer) met opens!, deu-

ren naar dakterras;

"
,i "

'
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Eerste 'Veilig ondernemen' pakket uitgereikt n h Hoteies opent nieuwe bar

nderhouden, haHvrijstaande woning m
ie badkamer. 5 (!) slaapkamers, voor- <

in de kindvriendelijk "Dichters- en Letterku

ping: 3 slaapkamers, moderne badkamer \z\- douchec;

Vraagprijs:

€ 398.000,- k.k

tertuin {ca. 60 m', 11 mtr diep) o

Vraagprijs:

€ 379.000,- k.k.

Vraagprijs:

€ 274.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Vorige week woensdag werd het eerste pakket 'Veilig on-

dernemen' van de Kamer van Koophandel (KvK) aan bur-

gemeester Niek Meijer overhandigd. In het pakket zitten

aanbevelingen en tips die de ondernemers en detaillisten

ter harte kunnen nemen om hun bedrijf zoveel mogelijk te

vrijwaren van ongewenste

zaken als criminaliteit, dief-

stal en brand. Het is opge-

steld in samenwerking met

onder andere de KvK, de po-

litie en de brandweer.

Zandvoort is niet de eerste

gemeentewaarde KvK deze

pakketen uitdeelt. Al eerder

gebeurde dat in Haarlem

waar men er zeer goede re-

sultaten mee bereikt heeft.

De dag had overigens niet

toepasselijker gekozen kun-

nen worden. De bijeenkomst in de raadszaal was amper

begonnen toen erin het raadhuis allerlei sirenes begonnen

te loeien: brandalarm! Onder begeleiding van BHV'ers (be-

drijfshulpverleners) werd het gezelschap snel en effectief

en zonder in paniek te raken, weggevoerd. Al gauw werd

duide lijk dat het om een oefen ing ging wat natuurlijk direct

door Meijer werd aangegrepen om de ondernemers op het

hart te drukken vooral goed met het 'Veilig ondernemen'

pakket om te gaan.

Na deze bijeenkomst ging

het gezelschap naar onder-

nemer Dennis Moerenburg

van Moerenburg Parfumerie

in de Haltestraat. Hij was de

eerste ondernemer die het

pakket uit handen van wet-

houder Wiifred Tates mocht

ontvangen. Moerenburg be-

nadrukte dat zijn branche

in de top 5 met het hoogste

risico staat. Bijna dagelijks

vindt hij legeverpakkingen in

zijn zaak, waardoor hij al een

video-opnamesysteem heeft

moeten aanschaffen. Vervolgenswerden deondernemers in

de Haltestraat door medewerkers van de KvK bezocht om
ook een pakket overhandigd te krijgen.

Veel belangstelling voor excursie naar Prinses Amalia wïndpark

Vorige week dinsdag bestond er veel belangstelling voor

een excursie naar het Prinses Amalia Windpark. Het park

ligt vlak voor de kust van Umuiden en is vanuit Zandvoort,

zeker met mooi weer, duidelijk zichtbaar. Zandvoorter

Joost Berkhout zei tijdens zijn verjaardagfeestje in Club

Nautique dat hij wel wat meer erover te weten wilde ko-

men: een excursie was geboren.

Berkhout en zijn broer Dirk,

namens exploitant en bou-

wer Econcern (onderdeel van

Eneco), kregen maar liefst 115

gasten aangemeld om met

de driemaster 'Minerva' een

tocht te gaan maken naar

niet het grootste ter wereld

maar wel tot nu toe het verst

uit de kust gelegen wind-

park. Op de boot werden al-

lerlei technische zaken, door-

spekt met anekdotes, aan de

belangstellenden uitgelegd

en 2 uur later werden dan de

trossen losgegooid en werd

er richting een nieuw stuk

Hollands Glorie gevaren.

Daarwerd duidelijkwat een

gigantisch gebeuren het

is. De buizen van 50 meter

lengte, met een doorsnede

van 5 meter, zijn 25 meter de

zeebodem ingeheid. Daar

bovenop wordt met behulp

van een speciale lijm en

een soort cement een gele

buis van 20 meter bevestig.

Dan, als een kers op de taart,

wordt de turbine bevestigd.

Het geheel staat 100 meter

(!) boven de zeespiegel. Trots

en fier staan 60 turbines in

zee en zorgen voor duurza-

meenergie. Zegenereren ge-

zamenlijk genoeg vermogen

om een stad als Haarlem van

elektriciteit te voorzien. Een

schitterend project is aan de

vaderlandse technologische

geschiedenis toegevoegd!

Strand weer een stukje veiliger

Deze zomer is het Zandvoortse strand weer een stukje vei-

liger geworden. De Rabo bank heeft voor het eerst op drie

plaatsen zogenaamde Rabo Lockers geplaatst, waar zon-

aanbidders hun waardevolle spullen in kunnen opbergen.

dachte manier van beveili

gekomen.

Regelmatig worden er spul-

len van mensen die 'even' niet

op hun plek zijn ontvreemd.

Bendes stropen het strand af De lockers, die perdag slechts

naar zaken waar zij in geïnte- €3 aan huur kosten, zijn ge-

resseerd zijn. De Rabo bank plaatst bij de strandpavil-

is nu met een slimme, door- joensSandyHiil, QuePasa en

Today@Twelve. Gedurende

de openingstijden van de pa-

viljoens kunt uvan de lockers

gebruik maken. U kunt de

heledagdoor uw goederen in

de lockersplaatsen en erweer

uit halen. Als de waarde van

uw goederen niet boven de

€50ouitkomt,zijndieooknog

eens verzekerd tegen vermis-

sing en diefstal! Betalen gaat

vooraf: u kunt met muntgeld

of met uw chipknip betalen.

Het NH Hoteies aan de Burg. Van Alphenstraat heeft vo-

rige week, na een paar maanden durende verbouwing, de

nieuwe bar en het restaurant officieel geopend.

Manager Sander Creemers

verwelkomde zijn gasten, die

vooreen groot deel uit 'buren'

bestonden, met een feeste-

lijk glas champagne en een

keur aan exquise hapjes. Vol

trots liet hij een schitterende

baren een strak, modern res-

taurant zien waarin het 'a la

carte'-gedeelte direct opvalt

door de mooie lichtval. Hij

verontschuldigde zich bij de

buren als er misschien wat

overlast is geweest maar is

ervan overtuigd dat ze nu

de vruchten daarvan kun-

nen plukken. "NH Hoteies is

nu verlost van het Golden

Tulpsyndroom dat zo lang

een stempel gedrukt heeft.

We zijn nu een modern hotel

waar ook Zandvoortse inwo-

ners een mooi glas bier of een

goed glaswijn kunnen komen

drinken. Ook ons restaurant

zal u bevallen. U bent van

harte welkom", speechte hij.

Tot slot gaf het Zandvoorts

Mannenkoor nog een aantal

nummers ten gehore die, on-

danks de kleine ruimte, zeer

goed over kwamen.

Fabienne wint kleurwedstrijd

Fabienne v.d. Veen heeft de kleurwedstrijd van makelaars-

kantoor Cense & Van Lingen gewonnen. Ze kleurde de plaat

niet alleen het mooist maar ze plakte de rand ook nog vol

glitter sterretjes en beantwoordde tevens alle vragen goed.

Jan van Lingen kwam
Fabienne maandagmiddag

thuis persoonlijk felicite-

ren met haar kleurtalent.

Eerlijkheidshalve biechtte va-

der v.d. Veen op dat hij haar

wel een beetje met de ant-

woorden had geholpen maar

dat was in de ogen van de

makelaar niet erg. Hij over-

handigde haar de prijs, een

bezoek voor twee personen

aan de grootste speeltuin

van Europa, De Linnaeushof

en wenste haar veel plezier

in de speeltuin.

.0



Zaterdag 28 juni a.s. OPEN HUIZEN ROUTE van 12:00 - 15:00 uur.
ER DAG 3 JULI A.S. KOOPAVOND U BENT WELKOM VOOR EEN BEZICHTIGING VAN 19:00 - 20:00 UURI
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Politiek
Commissie Planning & Control

Dit halfvrij staande ROYALE én uitstekend

onderhouden woonhuis is gelegen op een

aantrekkelijke locatie nabij de zuid-duinen.

Het beschikt over een fraaie keuken, 4 slaap-

kamers, een moderne badkamer. een ruime

zonnige achtertuin en een garage met een

oprit voor meerdere auto's.

Ideale gezinswoning in e

MOET van binnen gezler

Perceeloppervlakte 333 n

listige rijevi'-

• Geen deelname Koopavond

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Deze zéér VERZORGDE gelijkvloerse BUNGA-
LOW met 3 slaapkamers is op een unieke locatie

gelegen op slechts 200 meter van het strand!

Het is hier heerlijk wonen zonder trappen en dus

uitermate geschikt voor senioren én door de 3

slaapkamers is het ook geschikt voor een gezin!

• Voorzien van dubbel glas én een ruime

achtertuin;

• Perceelgrootte zgym 3 en woonoppervlak ca.

135™':

• Het geheel verkeert in een zeer goede staat,

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Op een gewilde locatie in het groene hart van

Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze

VRIJSTAANDE villa. Op deze heerlijk rustige

plek is het fantastisch genieten van de natuur

• Vrijstaande villa met inpandige garage en

• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden;

• Woonopp. ca i2onV excl. garage, perceeiopp

34om=.

e Koopavond

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Wonen aan de boulevard in een ZEER LUXE en

ROYAAL APPARTEMENT (voorheen 2 separate

appartementen) met een panoramisch uitzicht

over zee. Het is in 200; geheel verbouwd met

luxe materialen en verkeerd in een top conditiel

Op zoek naar een fantastisch appartement op

een SUPER locatie? Dit is uw kansl

• Het gehele appartement is voorzien van

Italiaans natuursteenvloer;

• 2 Badkamers waarvan 1- met een stoom-

cabine;

• Woo nop pervl akte ca. 170 m 1
!!!!

Vraagprijs: € 649.000,= k.k.

Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamer

is gelegen aan de rand van het GROENE HART
in Zandvoort. De woning beschikt over een

oprit voor meerdere auto's en een fantastische

achtertuin van maar liefst 2; meter diep op het

ZUIDEN!! Door de uitbouw aan de achterzijde

is de living extra royaal! Kom langs voor een

overtuigende indruk!

• Heerlijke woning met een fantastische tuin;

• Positief bouwkundig rapport ter inzage;

• Woonopp. ca. 145 m', perceeiopp. 323 m 1
.

Vraagprijs: € 462.500,= k.k.

Deze bijzonder royale HALFVRIJSTAANDE
2-onder-i kapwoning heeft ve el te bieden, zoals

een ruime living, een modern e keuken, 3 slaap-

kamers, 2 badkamers eengarage met oprit en

een heerlijk tuin! De voning s geheel gereno-

veerd en onlangs is d achterzijde uitgebouwd.

• Uitstekend onderh )udenv\ oonhulsopeen

gewilde locatie;

• Gerenoveerd in 20c 1 metv el gevoel voor

detail;

• Woonopp: ca. 165 rr ', perceeiopp: 263 m',

Vraagprijs: € 649.000,= k.k.

Deze VRIJSTAANDE woning heeft bijzonder

veel te bieden en beschikt over 3 slaapkamers
:

een hobby/ computerruimte, 2 badkamers, eei

stenen berging, een garage met ruime oprit.

Dit unieke, vrijstaande woonhuis verdient een

facelift)

• Woning met dlv. mogelijkheden;

• Parkeren op eigen terrein voor 3 auto's;

• Woonopp. ca. 125 m', perceel 428 m J
.

• Gelegen in de gewilde Zuid buurt aan de

rand van de duinen

Vraagprijs: € 569.000,= k.k.

Dit halfvrij staand woonhuis ligt in de zéér

gewilde ZUIDBUURT in de directe omgeving van

de karakteristieke Zandvoortse watertoren. De

woning verkeert in een ten dele originele staat.

Het beschikt over een woon- en eetkamer, een

keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin,

• Zomerhuis met mogelijkheden voor verhuur;

• Tevens is er een garagebox is separaat te koop;

• Perceel grootte 167 m', woonopp. ca. 120 m 3

incl. gastenverblijf

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

GREEVEN
a keiaar dij o.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Mêm
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na
^jjJEEEfl

TimoGreeven

s~^
'^r*

Feestelijke opening bezoekerscentrum

Provincie staat niet sterk bij verhuizing circuit

Een woordvoerdervan Circuit Park Zandvoort heeft vorige

week woensdag tijdens een extra commissievergadering

duidelijk gemaakt waar het circuit staat. Tevens werd

duidelijk aangegeven dat de provincie met het argument

van geluidsvermindering juridisch niet erg sterk staat.

Devergaderingstond in het

teken van de uitkomsten

van de inwonersbijeen-

komst in het kader van de

Structuurvisie van maan-

dag 2 juni in De Krocht.

De resultaten werden aan

de commissie getoond.

Alvorens daarmee te be-

ginnen kreeg circuitwoord-

voerder Hans Bonfrere de

gelegenheid van voorzit-

ter Nico Stammis om het

standpunt aangaande de

Structuurvisie van het cir-

cuit naar voren te brengen.

Dat kon hij nu pas doen

omdat die middag een rap-

port van onderzoeksbureau

Peutz, een gerenommeerd

bureau dat gespecialiseerd

is op het gebied van geluid,

gereed kwam dat werd op-

gesteld na een onderzoek

dat Circuit Park Zandvoort

zelf heeft in laten stellen

naar geluidshinder in en

rond Den Helderals daar een

zelfde circuit als in Zandvoort

gebouwd zal worden. Uit het

rapport blijkt dat Den Helder,

net als Zandvoort, niet zon-

der extra geluidsdagen kan.

De geluidsbelasting van de

h uizen zal slechts en keledB's

minderzijn. Als die extra da-

gen er dus zouden komen is

de maatschappelijke winst

van de verhuizing gering.

Circuit Park Zandvoort zal

dus niet meewerken om op

termijn naar Den Helderte

verhuizen.

Volgens Bonfrere kan de pro-

vincie met de nieuwe wet

op de Ruimtelijke Ordening

in de hand geen verhui-

zing afdwingen. Deze wet

gaat op 1 juli aanstaande

in werking en uiteraard is

er nog geen jurisprudentie.

Wel valt volgens hem uit

Kamerstukken op te maken

wat de wetgever wil. Circuit

Park Zandvoort heeft de ge-

zaghebbende deskundige

professor Koeman om zijn

mening gevraagd. Volgens

Koeman is het dubieus of

een verplaatsingvan hetcir-

cuit aangemerkt kan worden

als een zaak van de provincie,

een provinciaal belang dus.

Zou dit al het geval zijn, dan

lijkt het volgens Koeman om
financiële redenen niet mo-

gelijk dat de provincie een

verhuizing tegen de zin van

Circuit Park Zandvoort en te-

gen de zin van de gemeente

afdwingt. Bonfrere kon de

commissie dus melden

waar Circuit Park Zandvoort

staat in de discussie over de

Structuurvisie, namelijk de

modellen 3 en 4. Laten dat

na de discussie in de com-

missie en na de inwoners-

avond nu ook de modellen

zijn die men het meest rea-

listisch vindt!

Taizédienst

De werkgroep Taizé van de Lokale Raad van Kerken heeft

vrijdag 27 juni als inspiratiebron een bijbelgedeelte uit

Jesaja genomen, waarin staat dat Jahweh de Perzische

koning Cyrus of Kores (heer of heerser) een erenaam had

gegeven. In teksten en zang wordt uitgedrukt wat het

betekent als je in navolging van God mensen bij de (voor)

naam noemt en wil kennen, oftewel serieus wil nemen of

zelfs liefhebben.

Leden van de werkgroep Ie- meerstemmig gezongen en

zen zelfgemaakteteksten en is er een langere stilte inge-

gebeden voor. Ook wordt er bouwd, zoals gebruikelijk in

Taizédiensten. De liederen

zijn 27 juni grotendeels in

het Nederlands, maar deze

keer worden ook een Pools

en een Engels lied gezon-

gen. Het inzingen begint

omig.00 uur de locatie is dit

keerde Protestantse kerk. De

liederen worden meerstem-

mig doorgenomen wat het

meezingen tijdens de dienst

gemakkelijker maakt. Na af-

loopvan de dienst is er koffie

en thee.

Mens durf te leven
De Lokale Raad van Kerken heeft elk jaar een expositie in

de Protestantse en Katholieke Kerk. Ook nu is, na het suc-

ces van vorig jaar, een expositie georganiseerd met het

thema 'mens durf te leven' wat ook in de oecumenische

kerkdiensten centraal staat.

De tentoonstelling vindt 5 juli tot 30 augustus is de

dit jaar alleen in de katho- kerk elke zaterdagmiddag

lieke Agathakerk plaats. Van van 14.00 tot 17.00 uur ge-

opend. Iedereen is welkom

om de kunstwerken van 17

Zandvoortse kunstenaars

met diverse materialen en

kunststijlen te bezichtigen.

Er zijn vrijwilligers aanwezig

voor informatie en u kunt

een rondleiding krijgen door

het vernieuwde interieur van

het prachtige kerkgebouw.

Op de dag dat de zomer begon, zaterdag 21 juni, is het

voormalige pompstation officieel als bezoekerscentrum

van de Amsterdamse Waterleidingduinen geopend. Bur-

gemeester De Celder van Bloemendaal en directeur Kruize

van Waternet, plaatsten samen de laatste Voetafdruk' in

de Walk of Fame, het pad met pootafdrukken van de die-

ren uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, dat naar het

nieuwe bezoekerscentrum leidt.

Voorafgaand aan de of-

ficiële opening kregen de

genodigden in het nieuwe

bezoekerscentrum uitleg

over het bijzondere gebouw.

Onder toeziend oog van een

aalscholver, havik, groene

specht en andere geprepa-

reerde dieren werd verteld

dat in 1851 Koning Willem I

de eerste spade in de grond

zette voorde aan leg van een

kanaal, wat later het water

De Oranjekom zou wor-

den. In 1853 was het bij de

Amsterdamse Haarlemmer

Poort mogelijk om voor 1

cent een emmer drinkwater

wat daar gezuiverd was, te

tappen.

Het huidige pompstation

stamt uit 1931. In het gebouw

gebruikte de Amsterdamse

architect materialen als

goudgeglazuurde tegels, ge-

polijst graniet en teakhout.

Het zou dienst doen tot 1985,

maar toen na een halfjaar de

nieuwe pompen kapot gin-

gen heeft het nogtot hetjaar

2000 gefunctioneerd. En nu

is het gerestaureerd tot een

prachtig bezoekerscentrum,

waarbij de oude functiona-

liteit duidelijk zichtbaar is

gebleven. Circa 1 miljoen be-

zoekers die jaarlijks de dui-

nen bezoeken, worden daar

geïnformeerd over o.a. het

leven in de duinen, excursies

en het waterbeheer.

In zijn toespraak memoreer-

de burgemeester De Celder

zijn eerste kennismaking

met de Waterleidingduinen.

Ter oriëntatie fietste (I) hij

met zijn vrouw de duinen in.

Direct werd hen de weg ver-

sperd doortwee boswachters

omdat je helemaal niet mag

fietsen in de duinen, behalve

de en keling die daarvoor een

ontheffing bezit. Mevrouw

De Gelder had alleen oog

voor de stoere boswachters,

maar hijzelf voelde al een ge-

vangenisstraf van minstens

twee maanden boven het

hoofd hangen. "Celukkigvoor

ons liep het goed af", lachte

De Gelder.

Na het officiële gedeelte hield

Waternet open dag voor alle

bezoekers, waarbij van alles

te beleven viel, zoals schapen

drijven en scheren, een roof-

vogelshow, diverse demon-

straties en excursies. Vanaf

ingang Zandvoortselaan

bent u na een wandeling

van drie kwartier bij het

nieuwe bezoekerscentrum

De Oranjekom.

Kids in bizz bieden cheque aan
De kinderen van groep 8 van de Oranje Nassauschool, die

mee hebben gedaan met het project Kids in bizz, hebben

€ 120 aan pure winst behaald. Dinsdagmiddag werd dit

middels een cheque aangeboden aan Nieuw Unicum.

De winst uit verkoop van de

drie geselecteerde producten

werd hoofdzakelijk gemaakt

op de woensdagmarkt, maar

een aantal klasgenoten zijn

ook langs de deur gegaan om
hun 'handel' aan de man te

brengen. Alberdien Terpstra,

fondsenwerver voor de stich-

ting Vrienden van Nieuw

Unicum en Ellen de Jong van

deCliëntenraad,waren blijver-

rast toen Jackie Stor, Abigail

Tanen Jan Lavoo de opbrengst

openbaar maakten. Het bedrag

zal beschikbaar komen voor

bewoners die niet echt goed

in hun slappe was zitten, voor

aanschaf van bepaalde zaken

die niet doordeAWBZ vergoed

worden. Een mooi initiatief!
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Helaas, helaas,

maar tjelMfcK'u)

zyn er bloemen.

Haltestraat 65 Zandvoort tel- Oïyf/UO èO

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Poüt>e Keurmerk Vc:lig Wenen

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDV00RT:

'KOM IN JE KRACHT MET NLP'

DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF

KORTE ZOMERCURSUS 2008 (4 AVONDEN): 1, 3, 8 en 10 juli

€30,- PER AVOND €100,- HELE CURSUS

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):

2, 9,16, 23, 30 september & 7 oktober

€150,- HELE CURSUS

OPGEVEN EN MEER INFO?

SIMONE KÖNIGS 06-51357575

www bereikjedoelnuwel.nl

r H. WILLEM SE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 E-mail: hanswillemse®planet.n

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Word vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant

Voor de komende zomervakantie

zoeken wij invallers

voor de bezorging in

diverse wijken

Bel of mail ZVO Verspreiders)

06 - 1139 1478 of

info@zvo-verspreideTS.nl

ÖZANDVOORTSE
LOI1KAN

1

.
»ï*HI>VOORTST L

Van der Valk c
owartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

m. JpijLs^
Café Oomstee

Zaterdag 28 juni

van 21.00 tot 24.00 uur

"The Whiskers"

Heïnekeri*

Voormalige band van Ivo Niehe

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Q(DQO(D<D©
Toneelspel van professionele klasse
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Spreuk van de week:

C'Eenztiimiheid is voonmim-lijk ir,v- ci'icn \irliiTcnbeid'

MarcoTermes

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)
[f(§]

KIederdrachten sehouw
Folklorevereniging De Wurf viert dit jaar het 6o jarig be-

staan. In dat kader organiseren zij op zaterdag 5 juli een

nationale klederdrachtenschouw op het Gasthuisplein.

De aanvang is om 13.30 uur en er zullen circa 100 stoelen

staan. De toegang is gratis.

Je zou ze bijna professioneel kunnen noemen, de jeugd-

groep van de Zandvoortse toneelvereniging "Wim

Hildering". Met het blijspel 'Soort bij soort' werd een

stukje vakwerk neergezet.

doorUenke Brugman

Vrijdag 20 juni was de zaal van De Krocht tot de laatste stoel

bezet. Het toneelstuk speelt zich af op de Amsterdamse

Albert Cuyprnarkt.ln een kledingwinkeltje probeert JoRosen

het hoofd boven water te houden. Ze heeft huurachterstand

maar blijft positief en vrolijk. Een compliment is op zijn plaats

voorMartineAdegeest die deze rol vervulde. Knap gespeeld en

rolvast was ze de spil van het stuk waarin ook Pa ui Olieslagers,

als oom Eli, een leuke rol op de planken bracht. Geweldig hoe

beiden het Amsterdamse accent vol wisten te houden. Ook

Shelli Rosen.een uitmuntende rol van Dana Neervoort, was

heel overtuigend in het neerzetten van de verveelde dochter

die nu eens wat anders wilde dan verkoopster spelen. Het

gaat te ver om alle twaalf spelers op te noemen maar stuk

voor stuk hebben ze bijgedragen aan dit grandioze toneel-

optreden. Eén uitzondering mag nog gemaakt worden voor

Nathalie Plantinga. Origineel en met veel verve beeldde ze

een ordinaire, betweterige klant prachtig uit.

Grappig is het, dat bij dit in vroegere jaren geschreven to-

neelstuk ook al over de buitenlandse problematiek werd

geschreven. Want misschien heeft de pas aangenomen

Egyptischewerkkracht Achmed.een leuke rolvan Bart Koper,

het geld wel uit de win kei kassa gestolen. Uiteindelijk komt

alles weer goed. Het kassageld was 'geleend' door Corretje,

een opgeschoten joch dat perfect en stoer werd uitgebeeld

door Martij n Olieslagers. Met vier nieuwe jeugdleden erbij

(Benjamin Paap, Rosa lie van HofwegenJoyceDrayeren Dylan

Kokernoot), heeft de (ook nieuwe) jeugdregisseur Zack El

Bouzrute, beter bekend als Zakaria en derdejaarsstudent aan

de Amsterdamse Toneelacademie, bewezen dat hij met zo

een jonge ploeg een topprestatie neer kan zetten. Ook hier

weer met hulp van souffleur, grime, kapwerk, belichting en

decor van de Wim Hildering toneelgroep. We wachten vol

spanning op een volgend optreden!

Er is inspiratie genoeg in Zandvoort

De eerste inspiratielezing 'Smaakmakers' is vorige week

in Zandvoort van start gegaan. Eén keer in de 2 maanden

worden Smaakmakerlezingen over spirituele en psycholo-

gische onderwerpen gegeven door beginnende sprekers

die zich aan een breed publiek willen voorstellen. Richard

Buijtenhek is initiator van het concept en kondigt de eer-

ste spreker, astrologe Yvonne Lips aan met het onderwerp:

de Maya astrologie en het gebruik van de energie van de

heilige kalender deTzolkin.

door Nel Kerkman Maya-astrologie, die zij als

aanvulling ziet van de wes-

Yvonne Lips is opgeleid als terse astrologie. Zij geeft in

klassiek astrologe maar sinds een duidelijke uiteenzetting

enige tijd beoefent zij ookde het verschil aan tussen de

Westerse en de Maya astro-

logie. "Elke dag is er bepaal-

de energie merkbaar. Via de

heilige kalender Tzolkin kun

je die energie herkennen en

voor je laten werken, ledere

dag heeft zijn eigen karakter

en hiermee kun je dus astro-

logie beoefenen. De Tzolkin

geeft eigenlijk het pad aan

naar het doel in dit leven, het

doel dat je ziel heeft uitge-

kozen. Met deTzolkin kun je

een karakterschets geven van

dit te lopen pad. De Tzolkin-

informatie is sinds de jaren

tachtig weer 'herontdekt'.We

De verwachting is dat er 11

groepen uit heel Nederland

naar Zandvoort komen. Deze

groepen van 4 tot 6 perso-

nen presenteren hun kos-

tuums en sieraden, welke

van deskundige uitleg wor-

den voorzien. Tevens zal er

een optreden zijn van de

Spierdijker Dansgroep. De

groepen komen onder an-

dere uit Noord-Holland met

een Bennebroeker kostuum

uit circa 1572 en een gilde kos-

tuum uit 1620. Verder komen

er groepen uit Scheven ingen,

Noordwijk, Eemland, Emmen,

Zandeweer (Gr.), Urk en

Marken.

De Zandvoortse trots, De

Wuif, heefteen speciale pri-

meur. Zij presenteren voor

het eerst aan het publiek

het Zandvoortse waadkos-

tuum. Dit waadkostuum

werd vroeger gedragen

door de badvrouw als zij de

badgasten hielp met het

baden vanuit de badkoets

in zee. Dit waadkostuum

was voor De Wurf een

grote wens om in bezit te

krijgen en in 2006 heeft de

Rotaryclub Zandvoort geld

beschikbaar gesteld om het

te laten maken. Na veel be-

studeren van oude foto's is

dat uiteindelijk gelukt.

mogen deze informatieweer

gebruiken omdat we naar

het jaar 2012 gaan. Want het

jaar 2012 is het einde van de

lange telling van de Maya's.

Na 21-12-2012 gaan we de 5e

dimensie binnen nadat we
eerst de 4e hebben gepas-

seerd. Dit nieuwe tijdperk",

zo zegt Lips, "moeten we niet

vanuit angst beleven. Met

z'n allen moeten we ons in-

zetten voor een goed leven!"

Voor meer informatie over de

praktijk, cursussen en con-

sulten, bel 573o;j27of e-mail:

yvonne.lips@versatel.nl.

Medische hulp in Zandvoort

tijdens de zomer
EHBO/ Huisartsenpost 'De Rotonde'

Strandweg 5a (tussen strand afgangen strandpaviljoens 9 en 10)

EHBO: 14 mei t/m 16 september 2008

Zeven dagen per week: 10.00-20.00 uur. Tel.: 5714445

Huisartsenpost: Huisarts en doktersassistente aanwezig

31 mei t/m 31 augustus 2008

Zaterdag, zondag, feestdagen: 10.00-20.00 uur

Voor acute huisartsenzorg

weekend, kunt u contact c

Noord /Zuid te Haarlem, te

Vooreerste hulp, het melc

medische Informatie of ar

kom naar'De Rotonde'.

met de Spoedpost

ran verdwaalde kindei

e hulpdiensten...

CL J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele maand jun/7°

500 GR SHOARMAVLEES +
5 PITABROODJES + SAUS

SAMEN € 5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak*nti?!

Uw* •*&ö«Mwt Fw-hcudW-

Ota\* KwM21 -W3-571JW0

^toerkoop:: ~

*

Atromp I

*P.01I KIQChT 3 i UHVHiriT

BBS

Slagroom-
truffels

diverse smaken
200 gram
van €6,50
voor € 5,50

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstationEMU

www.autobedrijfzandvoort.nl

Koene Deaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

.koeneclean

GMB CAM 25 1

Voor Penhouders.

10% korting op onze

weekendspecïall

and Café 25: Kertatraat 25 - Tel. 5713510

29 juni a.s.

Kunstmarkt op het

Gasthuisplein!

Kom kijken naar
onze

grote collectie

schilderijen.

ï op mozaïek

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas-» "'."

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5, oo) -Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

is geldig t/m 31 december 2 008

raam geste

Betaling PER BANK

wordt.tesamen met een welkomst

k

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezoi

: Zandmortse Met deaangeheihtetegoedbon voor een

:r 61,57.69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

m 15% KORTING OP
WENSKAARTEN

bruno»
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

11

'i

De hele maandju
Bij aankoop van

nieuwe collectie

een cadeautje

van Esprit!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

WfiW
Yoga voor kids

10% korting cursus kinderyoga

deuxieme
= gratuit

li u :

^1J 'I-K /*,,..

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

m
Medina Woninginrichters
Elk 2 i'oiiwgordijn Toor de helft van de prijs

T(Vouw)gordij„e„ TTipijt
Vnriges T Vinyl

TLnx»flex TLamin;
Zonwering

nedii

Lv
Take Five

Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

BELLI ERIBELLI
Kinderkleding

WE ZIJN BEGONNEN!
2 HALEN - 1 BETALEN

EN
1 ARTIKEL MIN 30%

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's

vin OMftH* pvnnvi
voor da

Halve prijs!

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop

m
op.nl V__ti/

™. benrh fc r^enlrri -:e*ireT

Jfc-, 10% Korting

opeen cadeaubon

3-S7132 55 °f infoCnewwavet.nl

Top 3!

Schouderham +
Berliner +

Salami

VflEEBUIGLUn €3,25

Hallestnat 54 -T. 021-5712451 n

&S',X£?iztfxm£iï:

ZandvoortPas 5% korting *

* (*>S* I

Sca

Iemand bedanken,

feliciteren of verrassen?

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Spotlight €25,- Met Za ndvoortPas:€15,-

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

Beach & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrai

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege IJzerhandel - Pakveldstr

rand Café 25 -Kerksti

SheSatehcafé -Zei

Take Five aan Zee I



Gezocht:
Pedagogisch

medewerker
De Boomhut

pluspunt

Heb jij een sportgerichte- (CIOS of soortgelijk), een muziekgerichte-.

kunstzinnige- of kindgerichte opleiding? Ben je op zoek naar een leuke baan?

Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek over jouw talenten!

Daarnaast beschik je over voldoende pedagogische kennis en heb je ervaring in

het begeleiden van kinderen in groepsverband, Ook ben je communicatief,

sociaal vaardig, flexibel, enthousiast en beschik je over verantwoordelijkheids-

gevoel. Je bent het visitekaartje van De Boomhut en je zet je met hart en ziel in

voor de bij ons opgevangen kinderen.

Wij bieden je een afwisselende baan in een professionele organisatie

met uitstekende arbeidsvoorwaarden. De hoogte van je salaris is conform

CAO kindercentra.

Onze BSO - voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 1 2 jaar oud - beschikt

over voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Hierdoor zijn er

verschillende mogelijkheden voor urencontracten.

Meer informatie:

www.pluspuntzandvoort.nl of Nadja Bantz, manager BSO, Tel: 023 5740333

Sollicitatiebrieven (bij voorkeur per mail aan n.bantz@pluspuntzandvoort,nl)

kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 21 juli 2008,

Aangewaaid 6ij... Boom!
Een smaakvol restaurant met heerlijk eten en uitzicht

op zee. Wat wil je nog meer? Strandpaviljoen u, aan de

boulevard De Favauge, heeft het allemaal. De invloeden

van de Joegoslavische eigenaar zijn sterk te herkennen in

de lekkere maaltijden. Vlees, vis, salades, maar ook kik-

kerbilletjes en escargots zijn onderdeel van de veelzijdige

menukaart.

komt er een stel aanlopen.

Drie jaar geleden is de liefde

begonnen en hadden zij hun

eerste date bij dit strandpa-

viljoen. De 22-jarige Susan

Boekelman en haar vriend

Jan Zwemmer (26] zijn bei-

den opgegroeid in Zandvoort.

Inmiddels wonen zij samen

in een klein, schattig huisje

vlakbij het strand. In hun

vrije tijd genieten zij graag

van een appetijtelijk diner in

een vriendelijke ambiance.

"Bij Boom komen we meestal

met z'n tweetjes, maar ook

met grotere groepen kun je

hier prima terecht. Dat is ook

één van de positieve punten

van dit strandpaviljoen; het is

eurige lekkernijen

is een stormachtige

vandaag in Zandvoort.

a temperatuur, dat wel.

Ondanks opvliegende para-

sols zitten er behoorlijk wat

gasten bij Boom. Verwaaid

voor iedereen toegankelijk",

vertelt Jan. Hij wordt aan-

gevuld door Susan: "Iets dat

opvallend is aan Boom is toch

zeker wel het heerlijke eten.

Wanneer je op de boulevard

loopt ruik je het al, de zalige

geur van gegrild vlees en vis.

Ook een enorme kracht is,

zoals Jan al vertelde, de toe-

gankelijkheid. Samen met

mijn familie kan ik hier een

hele gezellige avond hebben,

maar ook voor een roman-

tisch diner is dit strandpa-

viljoen zeker een uitkomst.

Daarnaast heeft Boom een

groot voordeel met zijn lig-

ging, vrij centraal en in de

loopvar detoeristen."

Feestje?

Al 25 jaar werkt de Joegosla-

vische Zoki Mi lojkovic ais kok

bijverschillendeZandvoortse

restaurants. Hij werd verliefd

op de dochter van de eige-

naar en zo kwam van het één

het ander. Ongeveer zes jaar

geleden heeft Zoki, samen

met zijn vrouw Pa sca Ie Boom

het strandpaviljoen overge-

nomen van haar vader. "Wij

hebben veel vaste gasten,

voornamelijk uit Amsterdam,

maar ook toeristen brengen

regelmatig een bezoek aan

ons strandpaviljoen. Er zijn

verschillende punten waar-

voor mensen hier terugko-

men, de voornaamste zijn

het lekkere eten, de hygiëne,

de gezelligheid en uiteraard

de kwaliteit. Alles wat op de

menukaart wordt aangebo-

den is vers. We zijn steeds

meer bezig met het organi-

seren van feesten en partij-

en. Gasten kunnen op mooie

zomerdagen bij ons terecht

voor een heerlijke grill-bbq,

met lopend buffet. Om de

kwaliteit hoog te houden

willen wij ons paviljoen klein

houden. Feesten en partijen

doen wij dan ook met een

maximum van 50 personen.

Op deze manier zorgen wij

voor een onvergetelijke

dag ofavond meteen hoog

niveau",legt Zoki uit.

Even binnen kijken...

Iets wat mij is opgevallen

aan dit strandpaviljoen is

de enorme gastvrijheid.

Het personeel is zeervrien-

delijk en ze nemen de tijd

voor hun gasten. Vanaf de

boulevard ziet Boom er

niet direct sfeervol uit. De

wat sobere aan kleding van

het terras steekt totaal af

van wat er binnen gaande

is. Het restaurant gedeelte

is absoluut de sfeermaker.

Overal hangen spulletjes

en de tafels zijn heel gezel-

lig opgemaakt. Naar mijn

mening is strandpaviljoen

n, qua aankleding een ech-

te aanrader voor een eten-

tje. De verhalen over het fr

goede eten maken mij erg

nieuwsgierig. Bij mij staat $
Boom deze zomer zeker'

een keer op het menu!

Dorpsgenoten
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Tekst enfoto Nei Kerkman Het ideale Hollandse zomerweer

Jaap Koper
De oorspronkelijke inwoners van Zandvoort bestonden

destijds uit een kleine kern met veelal dezelfde achterna-

men. Zo komen onder andere de namen Paap, Zwemmer,

Kerkman, Keur, Draayer, Bluijs, Kemp, Duivenboden en Ko-

per veelvuldig in het Zandvoortse voor. Des te duidelijker

valt het op als ik de naam van de dorpsgenoot van deze

week opschrijf: Jaap Koper. Want vorige week stond ook

een Koper in deze rubriek, namelijk Maaike Koper.

Heel in de verte zijn Maaike en Jaap familie van elkaar. Om de

Kopertjes en alle andere namen uit el kaar te houden werden

er bijnamen gebruikt. Voor degene die daarin geïnteresseerd

is:omdat zijn opa als klein joch ie niet uitgesproken

raakte over de pas gebouwde pier in IJ muidei

is de bijnaam van Jaap Koper: Pier ie.

Van klein naar groot

Jaap Koper (1930) is aan het voorma-

lige Dacostaplein geboren. Later ver-

huisde het gezin, bestaande uit 9

kinderen, naar de Stationsstraat waar

Jaap naar school B ging (nu het ge-

meenschapshuis]. De school werd ook

wel 'de klom pen school' genoemd aange-

zien de Zandvoortse kinderen die daar \t

kregen meestal op klompen liepen. Er werd

op het zwarte veldje naast school B gevoetbald

en Jaap deed daar driftig aan mee. Vroeger was het de

normaalste zaak van de wereld dat je na de lagere school

ging werken. Ook Jaap moest eraan geloven, hij ging bij het

aannemersbedrijf van zijn vader werken. Zijn werk bestond

uit stenen afbikken en daar vond Jaap niets spannends aan.

Via een dorpsgenoot kwam hij als 1 6 jarige bij Maatschappij

Nederland terecht en werd ketelbinkie. Na twee jaar moest

ook Jaap zijn dienstplicht vervullen en hij besloot als beroeps

naarde marine te gaan. Na zes jaar en vele vaarten op diverse

schepen zoals de Ka rel Doorman bes loot Jaap er mee te stop-

pen. Zijn interesse ging toch uit naar de bouw. In de avonduren

studeerde hij voor bouwkundig teke naaren overdag nam hij

elkbaantjeaanom rond te komen. Na zijn studie heeft Jaap

uiteindelijk 25 jaar bij de Nationale Won in graad gewerkt. Het

is daarom nietverwonderlijk dat Jaap al jaren voorzitter is van

de bewonerscommissie van de Arie Kerkman flat, waar hij

samen met zijn vrouw Rieka een appartement bewoont.

Heden en verleden

De grootste passie van Jaap is de historie van Zandvoort en

dan speciaal gericht op de oude Zandvoortse ges lachten. "Het

is begonnen bij het 50 jarig bestaan van café Koper, waar 50

Kopertjes vooreen ontbijtwerden uitgenodigd. Het verbaasde

me dat de meeste elkaar niet kenden en ik besloot om daar

iets aan te doen. Het was best een klus om de gegevens van de

voorouders van Koper te vinden, ik heb er 15 jaar over gedaan!"

Uiteindelijk heeft Jaap met medewerking van boekbinderij

Alblas twee boeken over het geslacht Koper uitgegeven. De

delen zijn gecombineerd met familiefoto's en met foto's over

Zandvoort. Dat is best veel werk en zoals zijn vrouw

zegt: "Jaap vertelt het allemaal zo gemakkelijk

aar er is veel tijd en geld ingestopt. Jaap

bracht met de auto de bestelde boeken

overal naar toe." Wanneer men denkt

dat daarmee de kous af is? Echt niet!

Jaap is nu alweer twee jaar bezig om
de tien oudste Zandvoortse families

in kaartte brengen. Ook nu wil hij van

deze families een verzamelboek ma-

ken en zo te zien wordt het weer een

juweeltje met heel veel informatie. "Het

belangrijkste vind ik nog steeds dat niet

alleen de namen met de daarbij behorende

verhalen in het boek komen te staan maar ook de

foto's van de personen. Want meestal wordt er een kop-

peling met de naam gemaakt alsje ook de persoon ziet", legt

Jaap uit. Al les zet Jaap keurig in de computeren niets ontgaat

hem."Hoewel ik vroeger veel gevoetbald heb en zelfs tot mijn

60ste scheid rechter ben geweest, ben ik geen voetbalfanaat

meer. Ik ga veel liever tweemaal in de week ten nissen. Daar

heb ik veel meer plezier in. Ik ben.net zoals mijn moeder, een

fervente TV kijker en dan het liefst films. O ja, ik ben uiteraard

gek op mijn twee kleinkinderen die jammer genoeg niet in

Zandvoort maar in Hoofddorp wonen", beëindigt Jaap ons

gesprek. Bij dit artikel plaatsen we, net zoals in de boeken

van Jaap, een foto om te laten zien welke Pierie we bedoelen

want in Zandvoort zijn er meer met dezelfde bijnaam. Het is

maar dat u het weet.

De langste dag van het jaar ligt inmiddels achter ons en

de atmosfeer boven West-Europa lijkt een nieuwe weer-

variant gevonden te hebben. De keuze voor een vrij noor-

delijke zuidwestcirculatie lijkt geen slechte optie te zijn.

Dat noordelijke(r) karakter van zo'n zuidwestpatroon

pakt doorgaans goed uit voor het Zandvoortse -en Bent-

veldse weer.

The Whiskers in café Oomstee
Komende zaterdagavond zal de bekende 4-mans jazzforma-

tie The Whiskers in café Oomstee aan de Zeestraat optreden.

Het concert is een aanloop naar Oomstee Jazz. Eigenaar Ton

Ariesen gaat vanaf 25 juli, vooralsnog tot eind oktober, om

de vrijdag zijn café omtoveren tot een jazzcafé.

De drie oprichters Cer Dijks- komen. Een van de bekendste

hoorn (zang en bas), André is wel Ivo Niehe, jawel de Ivo

Janning (gitaar) en Tim de Niehe,diecirca4.ojaargeleden

Boer (slagwerk) hebben in het bij The Whiskers pianospeelde.

40 jarige bestaan van deband Tegenwoordigtredenzeopmet De concerten beginnen a

al menige collega ziengaanen vibrafonist Peter de Gelder. lemaal om 21.00 uuren zu

Het bekende Azorenhoge-

drukgebied,dat eigenlijk de

spil is in zo'n luchtcirculatie,

breidt zich ook de komen-

de tijd vrij noordelijk uit

op de Atlantische Oceaan.

Depressies worden daar-

door gedwongen via de

IJslandregio te koersen en

laten onze contreien goed-

deels met rust.

Wan neer genoemd Azoren-

h oog zich zonuendan ver-

stevigt richting Europese

vasteland, krimpt de wind

niet zelden naar meer

zuidelijke richtingen en

krijgt Nederland een por-

tie warmte binnen vanuit

Zuid-Europa. Kleine rimpe-

lingen zijn er ook in dit sce-

nario,want als het hoog der

hogen zich terugtrekt naar

het zuiden, zien storingen

kans om onze gebieden te

schampen met duidelijk

minder weer en zelfs een

regenkans.

De rest van deze week zal

overwegend knap verlo-

pen wat het weer betreft

in Zandvoort en omgeving.

De temperaturen zijn he-

lemaal volgens het boekje

(zelfs iets boven de norm

nog) en regenperikelen

zijn nauwelijks of niet aan

Vr.

de orde. Soms zijn er wol-

kenloze perioden en zeker

op het strand zal het relatief

het zonnigst zijn.

Zeer aangename temperatu-

ren hebben we daarbij van

ruim 20 graden en de (west)

zuidwestenwind is ronduit

matig en soms vrij krachtig,

zeker vla kaan zee. Uitstekend

weer voor het windsurfen en

aanverwante sporten. Tot en

met het aanstaande week-

einde zijn de veranderingen

in het weer minimaal. Soms

een bui, maar meestentijds

geheel droog, zoals we ge-

wend zijn.

Voor velen zal dit ideaal zo-

merweer zijn. Op kantoor is

het niet onwerkbaar heet

om het werk te verrichten

en de bejaarden in de be-

jaardencentra kunnen over

het algemeen ook goed

blijven ademhalen met dit

gewone Hol la n dse ju niweer.

Toch is het onvermijdelijk

dat de warmte nog een

keer goed doorkomt deze

zomer. Wellicht dat in de

loop van volgende week de

aanzet gegeven zal worden

tot een beduidend warmer

#--- #^- <^ #3-

len rond 00.00 uur afgelopen

zijn. De entree is gratis.

Min 13

Zon 70% e

Neerslag 20% 2

20-21 21

13-14 13

50% 55%

35% 25%

60%

20%

wzw.4 wzw.4-5 wzw.4-5 wzw.4-5

CL



Filmprogramma
26 juni t/m 02 juli

pluspunt

*ui««S5£* " — voor £

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

ZOMERCURSUS GLAS IN LOOD
Als extra zomercursus organiseert Pluspunt de cursus Glas in

lood. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Als

beginner maakt u zelf een glas in loodraam. U heeft de keus

uit verschillende ontwerpen of maakt uw eigen ontwerp.We
werken met rechthoekige vormen en u leert glas snijden op

een strokensnijder, het glas in het lood te zetten, te solderen

en te kitten. U gaat met een volwaardig raam naar huis.

De gevorderden maken een raam waarin alle vormen verwerkt

kunnen worden. U heeft hier ook de keus uit een bestaande

ontwerpen of uw eigen ontwerp. Het glas wordt nu gesneden

met een glassnijder langs sjablonen.

De cursus bestaat uit 6 lessen en de kosten bedragen 80 euro.

De materiaalkosten bedragen 27.50 tot 62.50 euro (afhankelijk

van het onderwerp dat u kiest. De cursus start dinsdagavond

I 5 juli van I 9.30 tot 22.00 uur. Er zijn nog maar enkele plaat-

sen beschikbaar, dus meldt u snel aan!

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008
22 juli Knutselen - 6 jaar en ouder I 5.00-18.00 uur

23 juli uitstapje Lineushof -vanaf 8 jaar en ouder (10.00-16.00 uur)

24 juli Kinderkoken (picknick) vanaf 6 jaar en ouder

(16.00-19.00 uur)

29 juli Knutselen- 6 jaar en ouder (I 5.00-1 8.00 uur)

30 juli Uitstapje naar Bunkermuseum (10.00-16.00 uur) 8 jaar

en ouder/fietsen mee

TIENERACTIVITEITEN
25 juli dropping- I 2 jaar en ouder (21.00-09.00) slaapzak mee

I augustus nog niet bekend -
I 2 jaar en ouder (I 7.00-21 .00 uur)

STAGEPLEKKEN 2008 - 2009
Als stagiaire maak je deel uit van ons team, neemt deel aan

vergaderingen en bijeenkomsten en voert zelfstandig of met

andere stagiaires een opdracht uit. Dit kan een eigen initiatief

zijn maar ook een specifieke opdracht. Je werkt met verschil-

lende doelgroepen.Van kinderen, tieners, jongeren tot ouderen.

Ben jij op zoek naar een leuke afw is s ellende stage. doe je MBO
of HBO richting cultuur, welzijn of maatschappelijk werk neem

dan eens contact op met de stagecoördinator van Pluspunt

Renz Koning 023-5740330 of mail naar r.koning@pluspunt-

zandvoort.nl.

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN
DIVERSE ORGANISATIES:
Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8. 1 5 uur en II .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.

Andere dagen in het Huis in de Duinen.

Loket Zandvoort:

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uur.

WijkmeestersEMM:
Dinsdag I 5.00-1 6.00 uur

* Zorgloket stichting ZorgContact

Maandagochtend I 0.00-1 2.00 uur.

* Helpdesk compunic/pluspunt

ledere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en

RTV N-H
fïAulll+TV NOuRD-HuLLANu

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

TC HUUR
LUXE LOODS

Ruim 330 M2
Inclusief; Automatische deuren,

Alarm en Kantoor

Perfect voor Showroom
Studio - Opslag

of fitnesscentra

KOCHSTRAAT 1 7

ZI1NDVOORT

Info 06-53490026

sik aP thè town * «w^g
In deze rubriek zal

elke week een van

dedrievaste panels,

die elk bestaan uit

drie Zandvoortse

jongeren, zijn/haar

mening geven over

een actuele stel-

ling die alles met

Zandvoort en jonge-

ren te maken heeft.

Onderwerpen als

woningruimte, het

circuit, het strand

en natuurlijk ook

feesten in het dorp

zullen in de stel-

lingen naar voren

komen. Deze week

komt het tweede

panel aan het

woord.

Deze week laat het eerste drietal zijn mening horen over de stelling:

'Het uitgaanscircuit van Zandvoort sluit goed aan bij

wat het Zandvoortse uitgaanspubliek wil'

Thomas van Gameren, 24jaar, studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, voetbalt

bij SV Zandvoort en werkt bij restaurant La Fontanella:

"Ik kan mij grotendeels vinden in deze stelling. Ik denk dat Zandvoort alle mogelijkheden biedt. Zo

kun je een terrasje pakken of lekker dansen als je daar zin in hebt. Je hebt dus altijd wat te kiezen.

Het enige dat ik mis is een discotheek/ kroeg voor jon geren van mijn leeftijd. Daardoor is (voor mij

persoonlijk) bijvoorbeeld Amsterda maant rekkelijker wan neer ik echt goed wil stap pen. De festivals

die in Zandvoort worden gehouden zijn overigens super... die moeten erin gehouden worden!"

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:

"Niet helemaal. Er is redelijk veel afwisseling wat kroegen, dancings en discotheken betreft. Maar

wat ik mis is een lekkere loungetent. Een zaakwaarje met relaxte muziek in een trendy sfeer een

hapje kunt eten, wat kunt drinken, maar ook gewoon echt relaxen!"

Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:

"Mijn mening is dat het uitgaanscircuit van Zandvoort zeer uitgebreid is en vooralle doelgroepen

toegankelijk. Denk hierbij aan het casino, de strandtenten, alle restaurants, cafés en discotheken.

Uit eigen ervaring merk ik dat wij, als Chin, hierin ook een behoefte vervullen naar het Zandvoortse

uitgaanspubliek. Zowel het jonge uitgaanspubliek, vroeger in de avond, als het oudere uitgaanspu-

bliek dat later op de avond binnenkomt, voelt zich altijd erg op zijn gemak en beleeft een prima

uitgaansavond!"

Matthias is in het dagelijks

leven werktuigbouwkundige

en Nicole verkoopster. Nu zijn

zij drie weken vrij. Helaas is

dit Duitse stelletje, dat u it de

buurt van Dortmund komt,

maar heel even in Zandvoort.

"We haven't got so much

money to spend", zeggen

ze lachend. Ze hebben geld

voor maar één nacht in

een Zandvoorts pension en

twee dagen winkelen, eten

en drinken. Zelfs voor zo'n

korte vakantie wordt voor

de Nederlandse kustplaats

gekozen. (Vertaald naar het

Nederlands): "Mijn ouders

zijn hier een paar jaar ge-

leden op vakantie geweest

en vertelden ons dat het

hier leuk en rustig is", ver-

telt Nicole. Het nadeel van

dat je ergens maar zo kort

bent, is dat je constant moet

zoeken naar bijvoorbeeld

cafés en restaurants, vindt

Matthias. Maar het stelletje

is wel van plan om een keer,

voor langer, terug te komen

naar Zandvoort. "Het strand

is leuk, het is hier relaxed en

de mensen zijn zo rustig!",

menen ze. Waar Nicole en

Matthias vandaan komen,

zijn de mensen veel drukker

en luidruchtiger. En wat de

jonge Duitse toeristen nog

meer opvalt zijn de smalle

huizen in Nederland. "Wij

hebben veel grotere en ho-

gere huizen!",aldus Nicole.

Heineken en

pannenkoeken

Ondanks al het optimisme,

is Nederland niet echt de fa-

voriete vakantiebestemming

voor Matthias. Hij houdt van

bergen, en ja, Holland is toch

echt plat. En hij is geen fan

van Oranje. Maar, er zijn

twee dingen die dit stelle-

tje niet kan en wil missen in

Nederland, hoe kort ze hier

ook zijn. Heineken en pan-

nenkoeken!
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r Kosten: € 45 inclusief

Zondag 29 juni:

Nederland mag er dan wel uit liggen, maar voet-

bal kijken in de kroeg blijft leuk! Vooral als het

om de finale van het EK gaat. Om 20.45 uur

wordt de wedstrijd in de meeste gelegenheden

in het dorp uitgezonden. Waar breng jij je avond

uichend door? Danzee, De Bierburcht, Chln-Chin

ofCaféNeuf?

Zondag 29 juni:

Hou jij niet van voetbal of ben je de sport inmid-

dels een beetje zat? Breng dan je avond feestend

door bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal aan

Zee. Hier vindt de succesvolle party Nope is Dope

. plaats, met o.a, Real el Canario, Kenneth J. en

Bassjackers. Kaarten a€ 10 zijn verkrijgbaar inde

, voorverkoop. Het feest start al om 16.00 uur!
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COLUMN
Logeetjes

Ik heb drie logeetjes. Drie kna-

gende cavia's die een week

lang mogen relaxen inmijn ca-

via-kuuroord. Eten, drinken en

vooral rust is wat die beestjes

hiertegenwoordig krijgen. Dat

is wel eens anders geweest...

Ik herinner me dat ik huilend

en schreeuwend op de oprit

stond toen ik merkte dat de

lig bij bungelden. Hij was per

ongeluk uit mijn handen ge-

gleden toen ik probeerde hem

in de caviawagen te stoppen

Ik had het daaropvolgende

scenario in paniek al uitge-

stippeld. Mijn cavia die niks

meer zou kunnen eten, dood

zou gaan van de hongeren die

ik met een groot schuldgevoel

zou moeten begraven. Had ik

hem niet gewoon vast kunnen

houden? Moest ik hem nou

weer zo nodig laten vallen?

Nogartijdherinnerikdeverlos-

sendewoordenvandedieren-

arts: "maak je maar niet druk,

Met een eng tangetje knipte

serieus. Was ze gek geworden'

Ik hoef toch zeker geen vieze,

bebloede tanden als souvenir

mee naar huis? Het enige wat

ik wil is MIJN CAVIA TERUG!

Naeenkorterevalidatieperiode

met als resultaat de terugkeer

vaneen paar sterke witte kna-

gers, konden de olympische

organiseerd Op het onderdeel

sprint staken de beesten van

mij en mijn zus er met kop en

schouders bovenuit. Zodra het

startschot klonk sjeesden ze

gelijkte rug bij hun hokte zijn.

Ook in het water bleken onze

cavia's enig talent te hebben

Wat eens bedoeld was als ver-

koeling eindigde iedere keer

weer in een zwempartij, waar-

bij de beesten alle mogelijke

slagen uitprobeerden en altijd

weerde kant bereikten.

Helaas is die geweldige tijd

spelen geweest. Mijn

schijnlijk blij dat ze

&



Muziekfestival

Gafc>(Copüi
Maandag 30 juni
v/a 21.00 uur

Blue Heaven &
Gré van der Berg

SMOKEY JAZZ
de laatste "Smoke Gets In Your Eyes"
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAG

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 706-53498304

www.trade-ard.nl

De Nierstichting is jarig.

Kadotip: word donateur.
«nierstichting nl Df hel 0.35 697 flO 55 NIERSTICHTING

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 1
1

Een particuliere zandkorrel wordt eïüLini:".; *

onder de volgende voorwaard e n-

Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

3

4

5

6

ZANDKORRELS €10,- (eXd,BTW) 5t
Indien uw advertentie niet voldoet aan de t
zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

ï) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Briina Balkenende, Grote Krochti8

Inlevering vóór ""aa ,'dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

wpffl
,^ ,eesteken en e/fe

Ifdeweek.

letter ofspatie in een apart vakje piootst

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:. ;ond er

Te -

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Lieve

Terry en Martijn,

een hele mooie

huwelijksdag morgen.

Wij wensen jullie een

gelukkige toekomst.

Liefs

Bert, Marja,

Raymond en Cindy

Te koop:

UGGS laarzen,

zandkleur, model

'Ultra Short'.

Nieuw uit de win-

kel! Mt. 6 (=37),

winkelprijs €170,

gaan wegvoor€ioo.

Tel.o6-205437g6

Te koop aangebo-

den: Parkeerplaats

in garage

Van Speijkstraat.

Prijs: €22.000.

Voor info, bel:

023-7522190 of

51231064

Gevraagd:

Huish. hulp

voori ochtend perweek.

Tel. 5717595

Mini-croc kwijt!

Mt.4-5, Turquoise, verlo-

ren op 23-6. Gevonden?

Bel 06-14894456

Woningruih

Av'^s .: centrum Haarlem,

3-kamer aangepast

appartement3 hoog.

Mooi uitzicht op

Bakenessegracht.

Aangepaste keuken

en toilet met sproeier en

droger, veel ramen

en uitkijk op

gemeenschappelijke

tuin aan het water.

Gevr. in Zandvoort:

Appartement of woning,

aangepast, met lift of

tuin. Liefst 3 kamers.

Bellen: M.Groebe,

06-3850 4798

Welke jongedame

wil 100-150 euro

bijverdienen voor

massage en sex.

Chinees, Thais geen

bezwaar.

Discr.verz. 5716998

Gevraagd:

Voor enkele ochten-

den in de week,

schoonmaakhulp

in hotel

centrum Zandvoort.

Tel. 5714674

God is liefde.

Hij houdt van u en

wil u graag heipen.

Hebt u een nood? Het huis

van gebed Zandvoort bidt

voor u. Bel 5363804

of mail gebed-

Zandvoort@hotmail.com

In de bijbel staat:

"De Heer is goed, een

vesting in tijden van nood,

Hij kent wie bij hem

schuilen" (Na humi:7)

God houdt van u en bij

Hem bent u veilig.

50 plus pagina door Mitzi Maas
50plus@zandvooTtsecouTant.nl

Ja, ik wil!
Ongeveer tweeduizend keer zal de heer C.J. Wester, Cees

voor intimi en de rest van Zandvoort, dit antwoord moeten

hebben gehoord. Want gedurende zijn loopbaan als amb-

tenaar van de burgerlijke stand heeft hij in Zandvoort circa

duizend huwelijken voltrokken.

!n het bij Amsterdam geannexeerde gebied Oostzaan-

Landsmeer kwam een hulpsecretarie waar Wester, ambte-

naar van burgerzaken, met zijn 23 jaar de jongste ambten aar

van de burgerlijke stand werd. Cees zijn eerste 'slachtoffer'

was zijn eigen broer. Ondanks de zenuwen had hij er veel

plezier in en is daarna nooit meer gestopt met mensen 'in

de echt te verbinden'. Toen hij in 1970 op de secretarie van

de gemeente Zandvoort gesolliciteerd had, kwam toenma-

lige chef Burgerzaken Piet Brune eerst persoonlijk kijken

of Wester wel voldeed aan de eisen die hij aan een ambte-

naar van de burgerlijke stand stelde. Gelukkig, hij voldeed.

Daarmee kreeg Zandvoort op 1 februari 1970 een A.B.S. met

een enorme dosis Amsterdamse humor.

Zoals velen weten, maakte Cees er veel werk van om een

persoonlijke touch aan de plechtigheid te geven. Ook was

het voor hem geen probleem de huwelijksvoltrekking des-

gewenst in een andere taal, Duits, Frans of Engels, uit te

voeren. We zijn tenslotte een internationale badplaats. Ook

de bodes, o. a. Dirk van Duijn en Dick Doornekamp, hadden

een belangrijke rol in de feestvreugde. Doornekamp keurde

de bruiden en als hij zei: "Heer Wester, deze bruid verdient

bijzondere aandacht", dan wist Cees dat hij gedurende de

ceremonie van een prachtig uitzicht kon genieten.

Bijzondere huwelijken

"Een bruidje zat van het begin tot het eind te lachen", her-

innert Cees zich een apart geval. Bekende Nederlanders als

Zwarte Riek, zangeres van o. a. 'Mijn wiegie was een stijfsel-

kissie' en actrice en schrijfster Annemarie Oster heeft hij

getrouwd. Zijn oud-coilega Joop Spangberg huwde, zonder

dat iemand het wist 'in de baas zijn tijd' in het zijkamertje

van de afdeling Burgerzaken in de Schoolstraat. De grapjas

vertelde zijn bruid dat de huwelijksakte met langzaam dro-

gende onzichtbare inkt was opgemaakt, zodat het huwelijk

na een week niet meer geldig zou zijn. De twijfelende kers-

verse echtgenote moest door Wester gerustgesteld worden.

Dat zij kamertje werd gebruikt als t rouwlocatie wan neer het

aanstaande echtpaar niet via het bordes in de raadszaal

wilde huwen. Vaak kwamen zij 'effe' trouwen, waarbij zij

meestal geen getuigen meegenomen hadden. Die werden

dan van de afdeling Burgerzaken geplukt. Of dat ook geld

kostte? Ja, voor een rondje gebak.

Lang en gelukkig

Niet alle huwelijken leefden lang en gelukkig. Het kortste

huwelijk duurde tot de receptie, in 1978 had Zandvoort rela-

tief het hoogste percentage echtscheidingen van Nederland,

circa één op de drie huwelijken strandde. Wester ging op 1

januari 2000 met pensioen en is sindsdien geen ambte-

naar meer van de burgerlijke stand van Zandvoort. Wel van

Amsterdam, want daar is hij door de rechtbank voor het

leven benoemd. Wij wensen Cees en zijn vrouw Emmyeen
lang en gelukkig huwelijk!
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Ga toch fietsen!

'Ga op de fiets, dat kost u niets'. Nederlanders pakken graag

de fiets. Zelfs tot op zeer hoge leeftijd. Maar als het niet

meer zo soepel gaat, vanwege kortademigheid, stramme

gewrichten of versleten knieën? Dan zijn er fietsen speci-

aal voor ouderen. Martijn Wijsman van Fietswereld Zand-

voort geeft informatie.

Schoolverkeersexamen 1958

Pas geleden moesten de leerlingen van de Zandvoortse

scholen verkeersexamen afleggen. Hebt u ze ook zien rij-

den met oranje veiligheidshesjes en gespannen smoeltjes?

Vijftig jaar geleden moesten de Zandvoortse kinderen ook

al op voor het wielrijders- en voetgangersexamen.

De fietsers reden de route politiebureau-zuidzijde-Kost-

verlorenstraat-Grote Krocht-politiebureau en de voetgan-

gers liepen vanaf het bureau naar de Kerkstraat, via het

Raadhuisplein naartheater Monopole.Twin tig agenten wa-

ren ingezet om de 203 leerlingen het examen af te nemen.

Langs de routes waren extra verkeersborden geplaatst om
het 'de examinandi niet gemakkelijk te maken en extra op

de proef te stellen'.

De kinderen hoefden niet lang in spanning te zitten. Na het

examen maakte inspecteur P. Douma van de Zandvoortse

politie in theater Monopole direct de namen van de geslaag-

den bekend. De eerste tot en met de derde prijswinnaars

ontvingen een waardebon van respectievelijkfl.7,50,fl.5,-en

fl.3,-. Het examenfeestje werd afgesloten met drie 'geestige

tekenfilms'en een ijsje voor alle deelnemers.

leder jaarwas deze bijeenkomst in Monopoleweereen groot

feest, waar de kinderen met spanning naartoe gingen en

trots vandaan kwamen. Gelukkig was in het jaar 1958 het

percentage niet-geslaagden bijzonder klein, want zoals toen

al gold: het is van groot belang dat kinderen doordrongen

zijn van de moeilijkheden van het moderne verkeer en zich

daarin oplettend en vlot leren bewegen.

Hier volgen de eerste prijswinnaars: Ka rel Doormanschool:

Winnie van Wijk, Wilhelminaschool: Charlotte Boon,

Ma naschool: Ton van Schoutenjulia naschool: Dirk van Vliet,

Dr. A. Plesmanschool: Petra Bakker en Patty Hogen-Esch en

de HannieSchaftschoohTonny Derr.

Tachtig procent van de

75plussers springt, nou ja

figuurlijk dan, nog regelma-

tig op de tweewieler. En de

Zandvoorters? Dat zijn de

echte bikkels, gewend aan

flinke kolletjes, zoals de van

Lennepweg, het fietspad

naar Langevelderslagen een

stevigetegenwind uit zee.

"Er zijn tegenwoordig fiet-

sen met een lage instap, zo-

dat je je been niet zo hoog

hoeft op te tillen. Men kan

ook kiezen voor fietsen met

zijwieltjes of een driewieler,

maar daar ben ik niet zo'n

voorstander van. Die zijn

vaak erg log en breed en het

trapt veel zwaarder. Anders

is het wanneer iemand om
medische redenen zo'n fiets

gebruikt, maar daarvoor ga

je niet naar een gewone
fietsenwinkel", zegt Martijn.

Ondertussen werkt hij aan

een fiets met eenzwart kast-

je achterop. Allernieuwste

hype: fiets met ingebouwd

broodtrommeltje? "Nee",

lacht Martijn, "dit is een fiets

met elektronische trapon-

dersteuning." Ziet eruit als

een normalefiets, fietst ook

ais een normale fiets, maar

wil je wat hulp bij het trap-

pen, dan schakel je de tra-

pondersteuning in. Alsof je

een onzichtbaarduwtje in de

rug krijgt. De fiets heeft een

accu, dat broodtrommeltje

dus, en een motortje dat in

hetwiel zit ingebouwd. Met

een normale accu/batterij

kun je 40 tot 50 kilometer

rijden. Met de lithion batte-

rijen van tegenwoordig kun

je wel een tochtje tot 100

kilometer maken.

Uw batterij opladen

Ben je lekker aan het toeren

en kan de accu wel weer een

stroomstootje gebruiken?

Daarvoor heeft Sparta voor

de Ion, de fiets met elektro-

nische trapondersteuning,

een groot aantal service-

punten door heel Nederland

ingesteld: lon-oplaadpunten.

Wilt u weten waar, kijk dan

op internet, www.sparta.nl.

Verwacht wordt dat accu's

van andere fietsmerken

daar op korte termijn ook

opgeladen kunnen worden.

En anders kunt u onderweg

altijd met uw eigen lader

even 'bij prikken' in die gezel-

lige uitspanning,waaru toch

al een kopje koffie ging drin-

ken. Volgens Martijn is bin-

nen een uur zestig procent

van de accu bijgeladen. Na

uw tweede kopje koffie en de

plaspauze bent u weer hele-

maal klaar voor de volgende

etappe. Kijk ook voor leuke

en handige fietsweetjes op

www.fietsen.123.nl of www.
fietsersbond.nl
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f & bp onraad Zandvoort

Onderlinge wedstrijden turnvereniging O.S.S.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl
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AUTOSPORT

Badminton by Zmash!
Elk jaar sluit O.S.S. zijn sportseizoen af met onderlinge

wedstrijden. Grote en kleine leden van de vereniging

waren afgelopen zaterdagochtend vroeg in de Korverhal

aanwezig om aan ouders en verdere familie en bekenden

hun turnprestatie's te tonen.

De nummers 1,2 en 3 van de jongens

Turnvereniging O.S.S. is één

van de oudste sportvereni-

gingen van Zandvoort. Er is

zo te zien sinds de oprich-

ting in 1904 veel veranderd.

Toen was de sport alleen

toegankelijk voor heren,

pas veel later mochten ook

dames meedoen. Nu zijn de

rollen omgedraaid en zijn

de meisjes in de meerder-

heid. Ook de sportkleding

is niet meer met 1904 te

vergelijken. Fel gekleurde

velours turnpakjes mét

pijpjes geven nu het beeld

aan. Na een dikke eeuw

met diverse veranderingen

?n wedstrijdgroep van O.S.S.

is er één ding hetzelfde ge-

bleven, namelijk de opmars

van de diverse groepen met

muziekbegeleiding en de

verenigingsvlag.

Clubkampioen

De kinderen werden, afhan-

kelijk van het geboortejaar,

in 7 groepen verdeeld. Na een

warming up begon de eer-

ste wedstrijd om 10.00 uur.

Tussen de wedstrijden door

was er een demonstratie van

de peuter en kleutergroep, zij

presenteerden zich verkleed

als smurfen. De hekkenslui-

tersvan deze succesvol Ie dag

waren de jongensgroep

en de wedstrijdgroep van

O.S.S. Onder het deskundig

oog van de juryleden zetten

alle kinderen letterlijk en fi-

guurlijk hun beste beentje

voor, met als eindresultaat:

wieisernummeri,2of;j

van zijn/haar groep. Aan

het eind van de dag werd

tenslotte als klapper de

clubkampioen 2007/2008

naar voren gehaald. In de

recreatiegroep is Alyssa

Oomen clubkampioen ge-

worden en in de wedstrijd-

groep heeft Nickyvan Marie

de beker voor de clubkam-

pioen binnen gehaald.

In het slotwoord gaf de

leiding aan dat ze op zoek

is naar iemand die les

kan/wil geven aan de jon-

gensgroep, die in aantal

toeneemt. Tevens kunnen

peuters en kleuters vanaf

4 jaar zich voor het nieuwe

seizoen aanmelden om op

zaterdagochtend vamo.00

tot 11.00 uur, opeen speelse

wijze, kennis te maken met

turnen. De eerste lessen be-

ginnen weer op 25, 26 en 28

augustus.

Zandvoort kent vanuit het verleden een rijke historie in

badminton. In 1966 was het Dirk van den Nulft die deze

sport in Zandvoort introduceerde. Al snel ontstond er een

grote aanhang van jeugd en senioren die op recreatief

niveau gingen badmintonnen. Uit de vereniging van Van

den Nulft, Sporting Club Zandvoort, werd een competi-

tietak opgericht met de illustere naam BC Lotus, die zich

uitsluitend toelegde op wedstrijden in de Nederlandse

competitie en daarin veel succes oogstte.

Uit deze twee verenigingen

is in 2007 Badminton by

Zmash! ontstaan. Vanaf de

eerste donderdagavond in

septembert/m de laatste in

april, is de Korver Sporthal

beschikbaar om deze ont-

zettend leuke sport te

beoefenen. Er is sinds en-

kele jaren ook een eigen

jeugdafdeling. Daar is nu

een hele leuke groep vaste

spelers en speelsters uit

ontstaan die wekelijks een

laddercompetitie afwerken

en waar sommige spelers

zelfs de senioren vriend-

schappelijk vers laan. Na de

jeugd krijgen de senioren

de gelegenheid op recrea-

tief niveau hun wedstrijden

te spelen. Dit in een onge-

dwongen sfeer, waarbij

de geoefende spelers de

beginnende badminton-

ners terzijde staan. Op die

manier kan er op alle ni-

veaus onderling gespeeld

worden, leder jaar is er

het fameuze Familie- en

Vriendentoernooi waarbij

een groot aantal geoefende

en vooral niet-geoefende

deelnemers strijden om de

prijzen. Zmash! nodigt ie-

dereen van harte uit eens

kennis te maken met de

badmintonsport. De eer-

ste twee keer kan gratis

worden meegespeeld, om
een indruk te krijgen of

dezesport ook iets voor jou

is. Meld je dan even bij Jan

Smit in het Sportcafé.

'.». ' Sp-on*ui ZandviMMi

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas;
Et zijn dit jaar weeT veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas teTecht "kunt.

Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

^f\mm cn a/"TIEI Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs €j,$o)

Lm\J Dl\ t KAL I 1 1 ! Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Reken zelf uw voordeel_uit!^^ ^^^ , een Zandkorrel plaatsen.

Wilt u ook extra profiteren bij het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar profiteren van heel

veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

^ANDVOORT

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Succesvolle herstart strandbridgedrive
Na een paar jaar pauze werden afgelopen zaterdag de

kaarten weer ter hand genomen. De organisatie van de

Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten (SZBA) liet 192

bridgeparen verdeeld over twaalf strandpaviljoens on-

derling de strijd aangaan.

In de ochtend werden 16

spellen gespeeld, gevolgd

door een lunch. Bij de

middagsessie, waarin we-

derom zestien spellen ge-

speeld werden, bleek dat

het voor veel paren best

vermoeiend was om het

hoge spelpeil van de och-

tend te handhaven.

De einduitslag was rond

17.30 uur binnen bij het

'zenuwcentrum' in Club

M a rit i me, doch alvorens tot

de prijsuitreiking over te

gaan, zette voorzitter Hans

Hogendoorn vier heren,

die veel van de voorgaande

tien afleveringen tot volle

tevredenheid hadden ge-

organiseerd, terecht in het

zonnetje. Vooral door toe-

doen van de deelnemende

strandpaviljoens en andere

sponsors, konden niet alleen

de tien best geëindigde pa-

ren een dinerbon van € 50,-

in ontvangst nemen, maar

waren ertevens prijzen voor

de nummers 30, 50, 70, 90,

110, 130, 150, 170 en een heel

leuke troostprijs voor paar

192.

Aan de andere kant van de

ladder werd erg goed ge-

scoord. Tot hun eigen verras-

sing werden de dames Van

Vliet/Sturkenboom kampi-

oen met 69,02%. Zij gingen

verheugd naar huis met een

waardebon van €75 voor een

visschotelvanJaap Kroon en

een prachtig boeket, beschik-

baar gesteld door Bloemen

aan Zee. De heren Melis/

Zwetslooteindigden meteen

verschil van slechts 0,04%

op de tweede plaats voor de

echtparen Van Duijvenbode,

De Ruiteren Mevrouw Boon/

heer Schotel.

De Sportraad Zandvoort

had bekers uitgeloofd voor

het beste Zandvoortse paar,

die in het bezit kwamen van

de dames Reijn/Van Dillen

met een score van 58,37%.

Voor volgend jaar staat de

datum al vast: op 20 juni

20og wordt deze succesvolle

strandbridgedrive opnieuw

georganiseerd!

Tienduizenden truckfans

op Circuit Park Zandvoort
In de evenementenkalender van 2008 van Circuit Park

Zandvoort is een opmerkelijk nieuw evenement opgeno-

men: het Trucks Power Festival. Het is alweer 23 jaar gele-

den dat op het duinencircuit voor het eerst een truckfes-

tival werd georganiseerd. 15 jaar geleden verhuisde dat

evenement naar Assen en afgelopen weekend was het

dus weer terug bij de basis.

Het Trucks Power Festival

heeft afgelopen week-

end tienduizenden naar

Zandvoort getrokken. Het

programma, met nostalgie,

power en moderne onder-

delen, was zeer uitgekiend

van opzet en werd door ie-

dereen zeer gewaardeerd.

Op de diverse parkeerplaat-

sen en op een groot ge-

deelte van de baan waren

vrachtwagens en trucks

in allerlei klassen en for-

Softballers blijven maar winnen

maten opgesteld. Zaterdag

was het niet al te druk, waar-

schijn lijk was men bang om
niet op tijd thuis te zijn voor

de EK kwartfinale tussen

Nederland en Rusland. Toch

was de organi-

satie dik tevre-

den over het

aantal truck-

fans dat zich

toen vergaapte

aan trucks, de

een nog mooi-

erdan deander.

ADVERTEERDERS

Honderden stonden te schit-

teren en streden om detitel

mooiste truck.

Zondag was het één kri-

oelende massa op het cir-

cuit. Veel bekijks kregen de

racetrucks die een zeer di-

vers programma afwerkten

op het rechte stuk voor de

tribune, met als klap op de

vuurpijl een optreden van

Michael Kooij en zijn door

een gasturbineaanged reven

quad. De stunts die hij daar-

mee uithaalt zijn werkelijk

uniek en werden met een

groot applaus gewaardeerd.

Op het paddockgedeelte

achter de pits was allerlei

entertainment. Live optre-

dens van onder andere de

Zandvoortse formatie Cosy

Cotton Band,dieaaneen re-

vival bezig is. Ook kon men
zich vermaken op een heu-

se kermis, echter de trucks

voerden de boventoon, en

niet meer dan terecht. Het

Trucks Power Festival, een

festival dat voor herhaling

zeker vatbaar is!

Het herensoftbalteam van ZSC heeft zaterdag de thuiswed-

strijd tegen het Haarlemse THB met 5-2 gewonnen. Zowel

ZSC als THB lieten vooral defensief uitstekend softbal zien.

De wedstrijd werd op een hoog spelniveau gespeeld, wat

geïllustreerd werd doordat beide teams slechts één veld-

fout maakten.

van de 6e inning kwam THB 4e klasse C met 9 overwin-

na twee honkslagen terug ningen uit io wedstrijden.

tot 5-2. Verder liet de sterk Komende zaterdag speelt

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leep:.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

ZSC 3e honkman Ruud honk kwam en Dan ny van

Bijl gafzijn ploeg na een Soest hei

spelende ZSC-verdediging,

met werper Bu ijs (ix3-slag,

2X 4-wijd, 8 honkslagen

tegen) aan het hoofd, het

niet komen. Omdat ZSC zelf

ook niet meer scoorde ein-

ZSC om 18.00 uur thuis te-

gen AMVJ/US 2.

puntloos verlopen ie in-

ning via een homerun
in de 2e inning een 1-0

voorsprong. THB wist in

de eerste helft van de 4e

inning de gelijkmaker te

forceren, 1-1. Het antwoord

van ZSC kwam in degelijk-

makende slagbeurt toen

Jeroen van 't Wout door

een fout op het derde

Dames
Het ZSC damestearn her-

stelde zich van de vorige

eteenopoffe- digde de wedstrijd na 6W week geleden nederlaag

g in een 5-2 overwin- tegen runner-up Olympia

voor de Zandvoortse Haarlem 7. Tegen het acht-

nen. De ZSC-aanval steteam van Olympia werd

woensdagavond een regel-

matige 11-2 overwinning

geboekt. Werpster Wilma

van Riemsdijken haarveld-

ers kwamen zelden in de

:rkunstJef& Henk Bluljs

Café Koper

Café Ooms

ringsslag in het linksveld in

staat stelde 2-1 te scoren. In

de gelijkmakende 5e inning

sloeg ZSC definitief toe.

Tjeerd Buijs, Peter Douma,

Alex Verhoeven produ-

ceerden honkslagen. Een

tweehonkslag van Ernesto

Vonsee stelde het trio in

staat de score op te voeren

naar 5-1. In de eerste helft

sloeg io honkslagen. Bijl

en Verhoeven waren de

beste slagmensen met
ieder 2 honkslagen uit 3

slagbeurten. De ZSC-heren

bezetten op de helft van de problemen en als dit toch

competitie van 20wedstrij- gebeurde fu net ion eerde de

den de eerste plaats in de verdediging naar behoren.

nte Zandvoort

11, Makelaardij

ndelZantvoort

Zandvoort

P.vanKleeff

Printing People

Strandpaviljoen

Wlllemse Elekt ot;d-

Zandvoort Optiek
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Gemeentelijke publicatie week 26 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 17 juni en de

verdere in week 25 door het college genomen besluiten zijn 24

juni vastgesteld De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Legesverordening 2008/3, inclusief toelichting en tarie-

ventabel vastgesteld

In de vergadering van 24 juni 2008 heeft de gemeenteraad van

Zandvoort de Legesverordening 2008/3, inclusief toelichting

en tarieventabel vastgesteld.

De verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

De wijzigingen in de verordening betreffen voornamelijk aan-

passingen in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe

Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juni 2008

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders

in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in

het Raadhuis en staan op de website.

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de

medewerkersvan Gemeentebelastingen Ken nemerland Zuid,

telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het

belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen

tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Parkeerverordening en Verordening parkeerbelasting

(correctie en aanvulling op de publicatie van week 25)

Op io juni jongstleden zijn door de gemeenteraad vastge-

steld:

- de Parkeerverordening 200'è.

- deVerordening parkeerbelasting 2008/2.

De verordeningen treden inwerking per 27 juni 2008. Met deze

besluiten zijn de Parkeerverordening 2003 (vastgesteld 25 ju ni

2003) en deVerordening parkeerbelasting 2008 (vastgesteld

n december 2007) ingetrokken.

De betreffende verordeningen liggen vanaf heden bij de cen-

trale balie van het gemeentehuis ter inzage en staan ook op

de website.

Proef geslaagd - Invoering heel Zandvoort

In de afgelopen 6 maanden heeft de Gemeente Zandvoort

samen met de bewoners van een aantal straten in Zandvoort

Zuid een proefgehouden met het gescheiden aanleveren van

oud papieren karton Gratis is bijeen kleine 900 adressen een

speciale papiercontainer neergezet. Deze proef, zo blijkt uit

een tussentijdse evaluatie, is meer dan geslaagd. Er is 96 ton

papier ingezameld bij alle adressen die hebben meegedaan en

er werd tegelijkertijd in deze periode slechts 24 ton minder

papier aangeboden in de wijkcontalners. Er werd dus 72 ton

meer papier ingezameld dan in een vergelijkbare periode van

het vorige jaar. Het college van B&W heeft dan ook besloten

deze manier van huis aan huis inzamelen op vrijwillige basis,

door te voeren bij alle laagbouwadressen van de gemeente

Zandvoort. In week 26 worden alle betrokken huishoudens

aangeschreven. De deelnemers aan de proef worden daar-

bij van harte bedankt voor hun enorme inzet. De nieuwe

deelnemers krijgen informatie over de nieuwe spelregels. De

definitieve invoering vindt plaats vanaf week 51.De inzamel-

data voor december 2008 en het jaar 2009 vindt u terug op

de Afvalwijzer 2009 die in de eerste week van december bij u

bezorgd zal worden. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen

hebben, raadpleeg dan de website www.zandvoort.nlof neem

contact op met de Centrale Balie 023 - 5740200.

Kennisgeving wijziging bijlage 1 art. 1 lid 2 van de Huisves-

tingsverorden ing Zuid -Ken n em erlan d 2ooj

In de vergadering van 18 juli 2006 hebben burgemeester en

wethouders van Zandvoort besloten de verhouding inkomen/

huur als vastgelegd in bijlage 1 artikel 1 lid 2 van de Huisves-

tingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 bij iedere w jzigir.g

van de huurtoeslaggrens te indexeren. Dit besluit heeft als

gevolg dat Jaarlijks de subsidiabele huurgrens gelijk wordt

gesteld aan de dan geldende huurtoeslaggrens.

B ^ artikel 1 lid 2 zal per 1 Juli 2008 als volgt wijzigen:

Op grond van artikel 10, lid 2 van de Huisvest ingsverorde° ng

wordt voor woonruimte van eigenaren waarmee geen conve-

nant is afgesloten de huurgrens waar beneden de verhouding

inkomen/huur wordt getoetst, gesteld op het bedrag dat is

genoemd als maximale huurgrens voor de H uurtoeslag. Ver-

gunning wordt slecht verleend aan een huishouden indien

de verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel

passend Is.

Leeftijd Bruto

inkomen/maand

Acceptabele

huurtoeslag

huurprijs/maand

Tot 23 Jaar Max € 1.600,- Max. € 348,99

Boven 23 jaar Onder € 2.526,- Max. € 631,73

Boven € 2.526,- Vanaf € 400,-

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- Vondellaan 60, vernieuwen opslagkeet, Ingekomen 02 juni

20o8,20o8-i03Rv

- Diverse locaties, plaatsen keetwagen, eco-toilet, en kubus-

container, ingekomen 2 juni 2008, 2008-104LV

- Flemingstraat 100, bouw woningen met parkeergsisge.

ingekomen 3 juni 2008, 2008-10 5Rviefase

- Prinsesseweg 20, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen

04 juni 2008,2008-1065

- Boulevard Paulus Loot 99, gedeeltelijk plaatsen terras, inge-

komen 5 juni 2008, 2008-107LV

- Poststraat 11, bouw appartementen, ingekomen 11 juni 2008,

20o8-iogRviefase

- Van Stolbergweg 3, gedeeltelijk vergroten dakopbouw, inge-

komen 12 juni 20o8,20o8-noRv2efase

- Haltestraat 56a, plaatsen lichtreclame, ingekomen 12 Juni

2008,2008-112R

- Zeestraat 42, uitbreiden woning, ingekomen 13 juni 2008,

2008-113RV

-Zeestraat 40-403, plaatsen kapconstructie en renovatie, inge-

komen 13 juni 2008, 2008-H4RV

-Mr.Troelst rastraat 9, gedeeltelijk vergroten won ing, ingekomen

17 juni 2008, 20o8-n6Rv

-Mr.Troelstrastraat 7, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen

17 juni 2008, 2008-117RV

- Emmaweg 15, wijzigen kozijnen achterzijde en doorbreken

draagm uur, ingekomen 13 juni 2008, 2008-118 Lv

- Tolweg 6, splitsen woonruimte, ingekomen 16 juni 2008,

2008-119SP

- Prinsesseweg lo.vergroten noodschool, ingekomen 17 juni

2008,2008-120RV

- Piet Leffertsstraat 9, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen

- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen kleedkamers etc. tbv be-

staande gymzaal, ingekomen ig juni 20o8,20o8-i22Rv

Eisn-jveld

- Ebbingeweg 3a, bouw woning, ingekomen 16 juni 2008,

20o8-ii5Rviefase

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Keesom straat 5, slopen van een bouwwerk, verzonden 17 juni

2008,2008-0615

- Keesom straat 101, slopen keukenvloer, verzond en 17 juni 2008,

2008-020S

- Linnaeusstraat 1 t/m 11, gedeeltelijk slopen rioolbuizen, verzon-

den 17 juni 2008 , 2008-080S

-MrTroelst rast raat 10, plaatsen vaneen dakopbouw, verzonden

20 juni 2008, 2007-196 Rv

- Burg.van Alphenstraat 108, sloop wedstrijdtoren, verzonden

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking

van het besluit waartegen het is gericht Ingeval van spoed kunt

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechtervande Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Kostverlorenstraat61

Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde

groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is dan

het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen bekijkt.

De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige

keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2
, hoge plafonds, een beschutte

intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, schuur,

zomerhuis, garage en carport.

Sfeervolle woning die om een

binnen gezien moet worden

Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie

Gebruiksoppervlakteca. 250 m2

Vraagprijs € 645.000, -

inzicht te krijgen van de ruimte, van

Burg. Engelbertsstraat 70
Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze

royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het

terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die

deze woningukan bieden!

• Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,

Burg. Engelbertsstraat 72

• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/ prakt ijk aan huis

• Gebruiksoppervlakteca. 215 m2

Burg. Engelbertsstraat 72
Hotel/ Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van

Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede

uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill

restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en

heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant.

Op de 1
>e

etage is behalve vier 1 -persoonskamers ook een 4-persoons

appartement te vinden. Op de 2' etage zijn nog eens acht 1 persoonskamers.

Evt, te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70

Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: i 995.000,- <g>

CENSE n
LINGEN

Zandvoortselaan 12

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde,

veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse

zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom,

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

• Glas in lood bovenlichtjes erker

Besloten achtertuin met achterom

Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer

Woonoppervlakteca. 150m
2

Perceelop pervla kt e 270 m2

Vraagprijs € 698.000,- <53>

Swaluestraatll
In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe

nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote

vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder,

dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit

bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m2

!, leent deze woning zich

goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of prakt ijk/kantoor aan huis. Het

pand is dan ookaan de zijkant voorzien van een extra entree.

• Gebruiksopperv lakte ca. 275 m2

,
perceelop pervla kt e 287 m2

Vraagprijs: €598.000,- <53>

Beste deelnemertjesvan de kleurplaatwedstrijd.

Fantastisch zoals jullie de kleurplaat van Jantje uit onze woninggids hebben

ingekleurd. Er waren hele mooietekeningen bij en hetwas daarom best

moeilijk om een winnaai uitte kiezen. Ook de vragen die jullie moest

beantwoorden waren soms best moeilijk dachten we maar jullie zijn daar

heel goed in zeg! Bij een volgende keer moeten we het dan nog moeilijker

maken??? Deze keer moeten we toch kiezen en er kan er maar één winnen,

dit keer is de hoofdprijs van 2 kaartjes Linnaeushof voor:

Fabienne van der Veen, 7 jaar

Fabienne, gefeliciteerd!!!

••



CENSE n
3NGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Hogeweg 92
Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van

ca. 250 m2
, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige

centrum en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers,

2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.

Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang

geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum

gelegen.

• Enige bewoner op de 4e verdieping

• Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur

• Afgesloten parkeerterrein voor gasten

Geb ruiksopperv lakte ca. 220 m"

Vraagprijs:* 1.295.000,

Martinus Nijh offstraat 69
In rustige en kindvriendelijke omgeving gelegen comfortabele tussen-

woning (bouwjaar 1991) met 4 slaapkamers, voor-en achtertuin, stenen

schuur en achterom. De woning is goed onderhouden, ligt in een straatje

waaralleen bestemmingsverkeer komt, is nabij centrum, strand en duinen

gesitueerd

• Rustig en kindvriendelijk

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

• Begane grond voorzien van een lichte plavuizen vloer

• Geb ruiksopperv lakte ca 110 m2

Kostverloren straat 94
Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand

van het groene hart van Zandvoort op 882 m2
eigen grond. De

vormgeving van deze woning is bijzonder en daardoor ook de

indeling, bovendien beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5

ruime slaapkamers en een groot souterrain; voor verschillende

doeleinden in te richten. Haast de zeer ruime inpandige garage

is ook er voldoende parkeerplaats voor meerdere auto's op de

oprit in de voortuin. Deachtertuin met diverse terrassen is onder

architectuur aangelegd.

G ebruiksopp erv lakte ca. 260 m!

,
perceeloppervlakte 882 m2

Van Speijkstraat 2/193
Het idee van binnenkomen in een penthouse krijgt u bij dit appartement,

een complete etage voor uzelf! Dit gevoel van luxe wordt versterkt door

de beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement, de woonkamer

die ramen heeft van plafond tot vloer, het riante balkon met een geweldig

mooi uitzicht en de 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer. In de

afgesloten parkeergarage is plaats voor 2 auto's. Het luxe appartement-

complex Malaga beschikt slechts over 8 appartementen en is gunstig

gelegen op nog geen 200 meter van het strand.

Geb ruiksopperv lakte 160 m2
(incl. terras)

Vraagprijs: €495.000,- <S>

Stationsplein 15/5

In het luxeappartementencomplex"Monopole II", ook bekend als het

gebouw"met de blauwe balkons", ligt dit zeer comfortabele 3-kamer

appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer

en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim

te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.

Het complex beschikt over een lift.

Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

• Op loopafstand van het strand gelegen

• Geb ruiksopperv lakte ca. 105 m2

Vraagprijs: €325.000,- <&>

Van Speijkstraat 2/147
U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers

en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij

het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette

woning in de Van Speijkstraat 2/14Z! Licht, zonnig en ruimte zijn de

sleutelwoorden voor deze royale woning.

• Veel lichtinval door hoekligging

Luxe 2de badkamer (2008)

3 balkons/terrassen

Gebru iksopperv lakte ca. 160m
2

Vraagprijs: €415.000,- <g£>
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RIBW opent jongerenproject 1 Unieke tennisdinic bij Nieuw Unicum

•HeelTijgerwit €1,75

•10 Witte Bollen €2,50

•Weekendtaartje€ 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

JULI ACT»

E

Meekleurende
brillenglazen

enkelvoudig

€75,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Kwaliteitsimpuls

strand

'Als we er alleen over

blijven discussiëren gebeurt

er dus voorlopig niets'

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kenne-

merland/Amstelland (RIBW K/A) heeft vorige week of-

ficieel een nieuwe beschermde woonvorm in Zandvoort

geopend. In het oude Strandhotel zijn twee verdiepingen

omgevormd tot een beschermde woonvorm voor jongeren

tussen 16 en 24 jaar met een psychiatrische diagnose DSM

IV. Er is plaats voor 20 jongeren.

Al in september vorig jaar zijn Zorg Louise Olij, werd de offici-

er jongeren geplaatst waarvan ele handeling verricht. Daarna

duidelijk is dat zij na behan- las Boris Bosscher een eigen

deling in de jeugdpsychiatrie gedicht voor en zong Sanne

of jeugdzorg nog niet toe zijn

aan (begeleid) zelfstandig wo-

nen, maar die ook niet meer

bij hun ouders thuis kunnen

wonen. Voor een dee! zal het

om jeugdigen gaan die naar

verwachting blijvend onder-

steuning nodig zullen hebben,

bijvoorbeeld in een Beschermd

Wonen-project voor volwas-

senen. Voor een deel kan het

ook gaan om jeugdigen met

perspectief op zelfstandigwo-

nen, met Begeleid Zelfstandig

Wonen (BZW)-begeleiding.

De vele gasten werden door

projectleider Miriam Huynen

verwelkomd. Met het geza-

menlijk doorknippen van een

lint door bewoner Bas van

Wooning en projectmanager

Stam, met begeleiding van

Brian Onderstal op gitaar, een

prachtig lied van Anouk. De

jongeren kunnen nu eindelijk

onder begeleiding de weg naar

zelfstandig wonen inslaan.

Maandag 30 juni was voor de bewoners van Nieuw Unicum een unieke dag op een unieke

plek. Niet alleen de zon was besteld maar ook viervoudig Paralympisch kampioene Esther

Vergeer was aanwezig. Zij was op uitnodiging van omroepvereniging Max op de tennis-

baan om een zevental bewoners van Nieuw Unicum een rolstoeltennisles aan te bieden.

Tekst enfoto Nel Kerkman

Normaal krijgen de bewo-

ners ten nisles van de vrijwil-

ligers van sportclub Unique.

Maar dit keer was het een

bijzondere eerom van Esther

Vergeer persoon lijk aanwijzi-

:n te krijgen hoe je het

beste de bal kunt serveren

of hoe je je backhand kunt

verbeteren. Ester Vergeer is

dan ook een natuurtalent in

het rolstoeltennis. Toen ze

nog maar een paar weken

tennisles had, werd ze al be-

naderd door de toenmalige

bondscoach. Esther deed al

vrij snel mee aan interna-

tionale wedstrijden, ze kon

aardig meekomen met de

professionals. In haartakvan

sport is ze nagenoeg on klop-

baar. De rolstoeltennisster

is viervoudig paralympisch

kampioene en werd diverse

malen uitgeroepen tot ge-

handicapte sportster van

het jaar. Begin september

gaat Esther Vergeer naar de

Paralympics in Beijing. Reken

maar dat de bewoners van

Nieuw Unicum aan de beeld-

buis gekluisterd zitten.

vervolg op pagina 11

IBBi

Auto Strijder

Zandvoort

Satefieafé

Zeestraat 36

vanhier IMIiifflliBl

Straat-, gebied- of dorpsverbod:

gemeenteraad stelde de f wijzigings-

verordening APV 2008 vast op grond waarvan

de burgemeester kan besluiten dit op te

leggen. De wijzigingsverordening is in te zien

bij de Centrale Balie van het raadhuis.

Meer hierover leest u in de gemeente-advertentie

of in één van de artikelen in deze krant.
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FAMILIEBERICHTEN

Strooi uit mijn as

Naar alle winden

Omdat, wat eens mijn lichaam was

De wc/i kun vinden

Naar alles wat 't eens beminde

Naar wolk en zee

En zich daarmee verbinde.

De dood kan je vriend worden als na een kortstondige

ziekte verder leven geen enkele waarde meer heeft.

Elisabeth Johanna Maria
Polak-Cassée

weduwe van CA. Polak

' Zandvoort, 1 april 192S t Haarlem, 27 juni 2008

J.Sï en M.M. E. Swart-Polak

C.G.A. Polak en H.M. Polak-Schouten

Barbara Polak

Serge Polak

Correspondentieadres:

Goudpluvier 34

1121 ES Landsmeer

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een lang en goed leven hier op aarde,

waarvoor zij God dankbaar was,

Saapke Wesselius

weduwe van Antoon den Duijn

i 1922 29 juni 2008

Velserbroek: Heiny den Duijn

Andries Kuiper

Breda: Toos den Duijn

Theo Maas
Judith

Esther

Castricum Jan den Duijn

Brigitte Marcke

Xander

Wouter

Haarlem: Sabine Sabe

Astrid van

Het samenzijn vindt plaats op vrijdag 4 juli om 12.00

uur op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67

te Zandvoort. Aansluitend zullen wij mama aan

de aarde toevertrouwen. Na afloop is er gelegenheid

elkaar te ontmoeten.

Correspondentieadres:

DeheerJ. den Duijn

J.H. van Kinsbergenstraat 16

1901 WT Castricum

BURGERLIJKE STAND
14 JUNI -27 JUNI 2008

Gehuwd:
Van Kooten.Michel Leonardus Johannes en: Bokma.Andrea

Bruijnzeel, Richard en: Beker, Karen

Van den Bos, Mie hiel Johannes, en: Van den Hoek, Joyce

Ni co lette

Dolderman,RobertRudolf en: Koper, Wilhelmina

Van der Ham, Ma rco Martij n en: Limat, 5andrine

Ondertrouw

Dijkstra, Cornelis, en: Charradi Dlimi, Rachida

Aarens, Martij n Thomas, en :Van der Mije, Chantal

Geboren :

Senne Bo, zoon van: Van Schajik, Gerard en: Strijder, Lisette

Overleden:

Peters, Peter Con raad, oud 87 ja ar

Brugman, ge b. Koolemans, Ma rijtje, oud go jaar

Scha rff, Johannes Marinus, oud 77 jaar

Bol, ge b. Smit, Arendina,oud 82jaar

Meijer, Thea Marcella,oud 60 jaar

De Ruiter, Cornelis Frederik, oud 89 jaar

Heijnes, Rudolf, oud 87 jaar

Rovers, FrederikAlbert,oud 59 jaar

WATERSTANDEN

BE; CLUB
N

:ac h,Xj
T I

Vlees- en visspecialiteiten

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

restaurant ssn het strand

Club Nautique
T61. 025 - E7l S7 01
www.clubm3utique.iil

Hoog Laag Hoog Laag HoogW A T E R
Do 3 04 06 12.35 16.36

Vr 4 00.36 04.52 14.52 17.26

Za 5 01.20 05.41 15.46 18.16

zo e 02.06 06.29 16.26 18.58

Ma 7 02.56 07.16 17.01 19.48

Dl 8 03.45 08.05 17.10 20.31

Wo 9 04.46 08.56 17.46 21.19

Do 10 05.36 09.44 18.20 22.09

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: tvttywiltemse@pkinet.ni

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 75

Email: redactie@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag og.00 - 16.oo uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den Brand-Kinderdijk - Tel. 06 -434 297 83

Email: lettyöPzandvoortsecourant nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26

Email: gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes -Tel. 06 - 144826 85

Email: joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk:

Dijkman offiet - Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding:

ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl

Tel. 06-1139 H78 (tevens nabezorging)

Uitgever:

Zandvoort Press 8.V.

Oplage:

www.zandvoortsecourant.nl

Profronde, Dikkebandenrace

en Solexrace
Zondag 20 juli is het Zandvoortse centrum wederom het

toneel van de Holland Casino Zandvoort Profronde en de

Circus Zandvoort Solexrace. Dit jaar maakt de amateur-

ronde plaats voor de Versteege Wielersport Dikkebanden-

race, waarvoor alle kinderen met een fiets zich nu kunnen

inschrijven bij Versteege Wielersport.

Politiek

Organisatoren Arlan Bergen

Mark Rasch zijn verheugd

te kunnen melden dat het

hele evenement dit jaar een

nog groter spektakel kan

gaan worden. Waar vorig

jaar Sebastian Langeveld,

Aart Vierhouten en Servais

Knaven tot de deelnemers

behoorden, zijn de namen dit

jaar minstens even indruk-

wekkend. (Wie dat zullen zijn

houden zij nog even stil...)

Solex te huur

Maar er is een ander belang-

rijk aspect aan dit spektakel:

de solexrace wordt nu voor

een ieder toegankelijk, ook

wanneer men niet in het

bezit is van een solex. De or-

ganisatie heeft namelijk 30

solexen weten te bemachti-

gen welke zij voor alle man-

ches gaat verhuren!

Een gevarieerd programma

dat begint om 17.30 uur, aan-

gevuld met live muziek op

verschillende locaties. Meer

informatie over de verhuur

van de solexen, het inschrij-

ven voorde dikkebanden race

en het exacte programma

vindt u op de website www.
wielerrondezandvoort.nl

en/of teksten uit dez

>nder uitdrukkelijke

CARTOON H.n S v..p.it

\ EINDPUNT ZANDVOORT
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Commissie Projecten & Thema's

Vooraankondiging Kwaliteitsimpuls Strand

nog geen raadsvoorstel

Bij de vergadering van vorige week woensdag, stond on-

der andere de Vooraankondiging Nota Kwaliteitsimpuls

Strand op de agenda. Tijdens de behandeling van dit

agendapunt kwam naar voren dat volgens wethouder

Wilfred Tates het aangekondigde raadsbesluit, dat eraan

gehecht was, niet van toepassing was en het gezien moest

worden als een discussienota. Al dan niet schoorvoetend

namen de commissieleden daar genoegen mee.

Volgens Tates was het een

notitie om te komen tot.

Volgens hem wilde dat zeg-

gen dat het stuk geschreven

is met een paar uitdagende

statements om dediscussie

optevoeren.Demeningvan

de commissie zou worden

meegenomen met de over-

leggen met bijvoorbeeld de

strandpachters.de kampeer-

verenigingen en de venters.

De uitkomsten van dieover-

leggen worden opgenomen

in een nota die in een later

stadium aan de commissie

voor behandeling zal wor-

den aangeboden. "De nota

wordt zonder meer over

de zomer heen getild", zei

Tates. De Kwaliteitsimpuls

Strand is onderdeel van de

raadsopdracht en het col-

lege wil er een serieuze nota

van maken.

Suggestief

Inspreker Wim Fischer,

voorzitter van het OPZ
(Ondernemers Platform

Zandvoort) en tevens

strand pachter, verwon-

derde zich ook over het

aangehechte raadsbesluit.

Hij memoreerde dat er nog

geen overleg is geweest

tussen de gemeente en de

ondernemers op het strand.

Volgens hem gooit de nota

"de boel open voor discus-

sie". Hij noemde met name
de eventuele zonering en

sanering die levendige dis-

cussies zullen opleveren. In

tegenspraak tot de nota,

die ervan uitgaat dat het

imago 'Zandvoortse strand:

lelijk, vol en druk' zou zijn,

is Fischer, en met hem de

meeste strandonderne-

mers, van mening dat de

regelmatig terugkomende

gast een andere mening is

toegedaan en hij dan ook

dat "het suggestieve aan-

names zijn."

Sanering bespreekbaar

OPZ-fractievoorzitter Carl

Simons was het met Fischer

grotendeels eens. Ook hij

vindt zonering moeilijk re-

aliseerbaar maar sanering

wel bespreekbaar. Volgens

Andor Sandbergen (CDA)

is in overleg gaan met de

branche het eerste wat het

college moet doen. Cor van

Koningsbruggen (GBZ) vindt

dat de kwaliteit door de in-

dividuele strand pachter wel

in de gaten wordt gehouden

"omdat anders de klanten

weglopen."Hij roept het col-

lege opom datgenewatvoor

het strand ligt kwalitatief op

peil te brengen, door bijvoor-

beeld openbare toiletten te

plaatsen en de weg van het

openbaar vervoer naar het

strand te verbeteren. Hans

Drommel (VVD) wil even-

eens graag alle branches

betrekken bij de kwaliteits-

impuls. Naar zijn smaak is

het nooit druk genoeg en hij

is blij en trots als het strand

vol is.Cees de Koster (GL) ver-

woorde wat bijeen aantal le-

den en op de tribune leefde:

"Wij hebben uw volgorde

afgewezen."

Interruptie

Tates verwonderde zich over

een aantal commissieleden

die wel kritiek hadden maar

met geen enkele inbreng of

idee kwamen. De opmer-

king van hem dat een aan-

tal partijen niet genoeg tijd

in het stuk zouden hebben

gestoken werd niet bepaald

gedeeld. Ushi Rietkerk (PvdA)

verbaasdezich bij interruptie

erover dat alles wat zij wilde

zeggen, na grondige bestu-

dering van het stuk, door de

insprekers en deskundigen

al was aangevoerd. "Ik heb

niet de pretenties dat ik uit

ervaring weet wat zij weten

uit ervaring. Dus eerst de

deskundigen horen en dan

naar de politiek komen", gaf

ze de wethouder mee. Tates

zegde dat na de tweede ter-

mijn uiteraard toe. Wordt

vervolgt!

Formulieren
Enige tijd geleden meldde sporter of van culturele

deze krant dat de gemeente verenigingen lid te worden,

zaak maakt van het minima- Toen waren de formulieren

beleid. Ouders met school- nog niet klaar maar vanaf

gaande kinderen kunnen komende maandag kunnen

een aanvraag indienen om zij opgehaald worden bij de

hun kroost te kunnen laten centrale balie van het raad-

huis en bij Pluspunt in Noord.

Ookvia het centraletelefoon-

nummer van de gemeente,

023-5740100, zijn de formu-

lieren te bestellen en via de

gemeentelijkewebsitezijn ze

eventueel tedownloaden.

COLUMN
Herinneringen

En opeens is het stil om ons

heen. Na enkele hectische

maa rook ontroerende weken

na de begrafenis van schoon

-

mama komen we weer tot

ons zelf. Een mooie tekst is;

het leven gaat door. Zo is het

ook. Je moet het verstoorde

ritme weer oppakken. Dat

heeft tijd nodig. En lukt ook

wel weer.

Na een sobere uitvaartdienst

en gesprekjes onderling komt

ook iets anders naar voren.

Een huis moet worden leeg

geruimd. Als je het al een

keer hebt mee gemaakt weet

je, dat het heel vervelend is.

Herinneringen komen naar

boven. Boeken, foto's, papie-

ren en polissen, uitgezocht.

Kleding, en wat heeft een

mens veel, moet een andere

bestemming krijgen. Als je

zeventig jaar in een groot

huis hebt gewoond bewaar

je van alles. En als ik in mijn

eigen huis rondkijk, weet ik

dat hetzelfde kan gaan ge-

beuren. Ik neem me streng

voor, op te gaan ruimen.

En begin bij de boekenkast

waar nog leermateriaal staat.

Lectuur die ik ééns heb gele-

zen. Waar ik mijn kleuterop-

leiding mee heb voltooid. Ja.

Het staat er nog steeds. Hoog

opde boekenplank. Maarwat

is het moeilijk om afstand te

doen van alles watje verza-

meld hebt. Fotoboeken vol

heri enngen.

bracht va

5ou

verre rei-

zen. Ook hebbedin getjes,

gekregen van de kinderen.

Moeten die nu écht weg?

En al dat opgespaarde oude

speelgoed... Het staat zo ge-

zellig boven opde plank in de

gang. Verhuizen naareenflat

zou een oplossing zijn. Maar

dat zijn we nog echt niet van

plan!

Zo schuifje het dilemma voor-

uit. De weken rijgen zich aan-

een. En er komt (weer) niets

van. Laat ook maar staan die

spullen. 'Ooit' ma- E
ken we er tijd voor. c
Nemen we onszelf Sf

voor. Wanneer dat £
'ooit' is? Ik zou het jj

niet weten. ai

J>



Strandpaviljoen

Driehuizen nr. 21

Zoekt voor het seizoen:

STOELENMAN
en

BEDIENEND PERSONEEL

Tel.: 023-5715524

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.

30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend

zoekt

stevige dame/ heer, die wil assisteren in de

housekeeping

en bij het ontbijt

Werktijden en/of dagen in overleg.

Wij denken aan een vaste aanstelling voor

een aantal uren.

Reacties graag naar Floris Faber:

023 5715541 ofinfo@hotelhoogland.nl

ZANDVOORT
HOTEL HOOGLAND

Hotel Hoogland aan de voet van de watertoren.

30 kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend

zoekt

nachtreceptionist

voor 1 of meerdere nachten per week.

Werktijd van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Er is een lijstje 'te doen', maar er blijft veel tijd

over voor b.v. studie.

Dus ideaal voor een student, maar ook een

gepensioneerd iemand is van harte welkom.

Reacties graag naar Floris Faber:

023 5715541 ofinfo@hotelhoogland.nl

Beter Mobiel
Aid Keff

I fff
dealer van k—J lui

*5f

SCOOTMOBIELEN / ROLLATORS
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735

www.betennobiel.nl info@betemiobiel.nl
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JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam
Adres

Dhr/Mevr

PC/Plaats

Telefoon h
Email ZC27 7.i

Opsturen naar Be er Mot» il. 1.1," ! Planckslr 4 4, 2041CZ. Zandvoort

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

-• Sportraad Zandvoort

EETHUYS-CAFÉ

Voor ons druk bezochte ccr-huys-café aan de

Zandvoorese boulevard zijn wij p^r direkr. op

zoek naar:

ervaren & enthousiaste medewerkers
voor de bediening rrirv

Voor meer informatie over deze funktie

enfof afspraken kunt u bellen met
06-4201 IA04 (jan) of 06-2 1954332 (Jeroert)

Eethuys-café de Zandvoorter

Jüt v. H eemskergkstra-it 6, 204 1 HA Zamdvaorc

EVENEMENTEN AGENDA
Week 27 -2008

Juli

5 Show en Dans

Nederlandse Folkore, Gasthuisplein

5 Muziekfestival

live muziek op podia in centrum

5-18 Rekreade

6 Zandvoort (A)Live

strandpaviljoen 13/14/15

11-13 DTM
(autoraces) Circuit

12 JustforFun

slotoptreden Raadhuisplein

17 Kortebaandraverij

Zeestraat

18 Santekraampie

(Rekreade] Gasthuisplein

18-27 Kermis

Circuit

19 Salsafestival

live muziek op podia in centrum

20 Wielerronde

Centrum Zandvoort

Muzikaal weekend

Komend weekend staat bol van de muzikale evenementen

in Zandvoort. Niet alleen start op zondag weer het Zand-

voort Alive festival, ook in het centrum staan interessante

optredens van bekende artiesten gepland.

Onderde noemer Muziekfestival staat erop zaterdagavond

zowel bij café Neuf en discotheek ChinCh in inde Haltestraat

als op het Dorpsplein voor de Yanks Sa loon een podium met

een zeer aansprekend programma. Verder valt er in Grand

Café Dan zee zowel zaterdag als zondagte genieten van live

optredens.

Zaterdag begint het feest in de Haltestraat met een kinder-

disco. De kleintjes kunnen zich vanaf 19.00 uur helemaal

uitleven op het podium. Daarna is het om en om de beurt

aan de bekende formatie Buckwheat die afgewisseld wordt

dooreen sensationeel optreden van de achtergrondzangeres

van Alain Clark: Amber Live. Op het Dorpsplein is vanaf 20.00

uur de pittige damesformatieToo Hot Ta Handlete bewon-

deren. Danzee presenteert zaterdagavond vanaf 20.00 uur

de'Crazy piano's'.

Op het matje bij de burgemeester

pluspunt
* *

Buitenschool

Voor kinderen V

Openingstijden

schoolse en vikintie opving.

an groep 1 t/m B

an 07.30 -
1 B.30 uur

De Boomhut

t met een ge

re kinderen

ingen leren

-ui:

Crea

pvang voor uw kind.

igzijn.

eer • Plezier

Flemir

T:023-57 173 73

info@pluspunczs

gstraatSS

57 40 330

ndvoort.nl

2041 VW
F: 023-57

www.plui

Zandvoort
6 B65

untzandvoort.nl

Wie regelmatig betrokken is bij de verstoring van de open-

bare orde in Zandvoort, loopt de kans opgeroepen te wor-

den vooor een persoonlijk gesprek met burgemeester Niek

Meijer. Zandvoorts eerste burger zal niet schromen om,

alvorens over te gaan tot het opleggen van een straat of

gebiedsverbod, een persoonlijk gesprek aan te gaan met

de ordeverstoorder.

Vorige week besloot de ge- op te treden tegen mensen,

meenteraad de burgemees- die bijvoorbeeld hun woon-

terde mogelijkheid te bieden omgeving terroriseren of zich

als bezoeker van Zandvoort

misdragen, te weren uit be-

paaldegebieden of degehele

gemeente. Zo een verbod kan

gelden vooreen paar dagen,

maar maximaal voor een

half jaar. "Wat ik doe is het

beleid dat mijn voorganger

heeft ingezet voortzetten

en aanscherpen. Het gaat

om een groep van circa 200

personen, waarvan er veer-

tig met naam bij ons bekend

zijn. Deze veertig krijgen bin-

nenkorteen briefwaarin hen

in niet rnistevatten bewoor-

dingen wordt duidelijk ge-

maakt dat hun gedrag niet

meer getolereerd zal wor-

den", stelt Meijer vastbera-

den. Overigens verwacht hij

niet veelvuldig van dergelijke

verboden te zullen moeten

opleggen. Zijn ervaringsinds

zijn aantreden is dat het om
een enkele keer gaat.

Vele vragen rond tijdelijke vestiging De School

Wethouder Toonen heeft de buurtbewoners gegarandeerd

dat de sociocratische school in de tijdelijk huisvesting, in

de voormalige Gereformeerde kerk, nooit meer dan zeven-

tig leerlingen zal tellen. De wethouder deed dinsdagavond

deze toezegging ten overstaan van dertig bewoners van de

Julianaweg/Emmaweg en omgeving, tijdens een informa-

tiebijeenkomst in het Gemeenschapshuis.

De bedoel ing was de omwo-
nende te informeren over

wat hen te wachten stond.

Aan een uitgebreide uitleg

hadden de aanwezigen

echter geen behoefte. Ze

wilden liever dat een aantal

bij hen levende prangende

vragen afdoende werden

beantwoord. Eén van die

vragen was op welke wij-

ze bezwaar gemaakt kan

worden tegen de wijziging

van het bestemmingsplan

waarin het gebouw nu nog

als kerk is aangemerkt. Via

de procedure waarin de be-

stemming wordt gewijzigd

hebben belanghebbenden

gedurende zes weken de

tijd hun visie op de wijzi-

ging te geven of hun mo-
gelijke bezwaren kenbaar

te maken.

Verre toekomst

Ook wilden omwonenden we-

ten water in de toekomst met

het gebouw zal gaan gebeu-

ren. Pogingen van Toonen om
uit te leggen dat dit een zaak

is van de nieuwe eigenaar

EMM/De Key en dat de ont-

wikkelingen nog zo vers zijn

dat hij daar nog niets van kon

zeggen, leken aan dovemans

oren gericht. "Detijdelijkewij-

ziging geldt voor een periode

van maximaal vijf jaar, maar

de verwachting is dat er eer-

der een andere oplossing zal

moeten komen voor De School.

Daarwordt nu al aangewerkt.

Daarbijwordtgedachtaan mo-

gelijkheden binnen de nieuwe

plannen voor de nieuwbouw

van het Wim Gertenbach

College. Als de ter visie leg-

ging voor vertraging zorgt, zal

De School toch aan het begin

van het nieuwe schooljaar

2008/2009 in augustus van

start gaan. De gemeente zal

dan voor een behuizing moe-

ten zorgen. "Huisvestiging is

een zaak van de gemeente en

niet van het schoolbestuur",

sprak Toonen duidelijke taal

over de start van De School die

nu rond de 25 aanmeldingen

binnen heeft.

Met OOG en OOR
©E BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Hartenkreet

Ook in Zandvoort is de

natuur de laatste weken

erg droog. De medewer-

kers van de gemeentelijke

groenvoorziening doen er

alles aan om de openbaar-

groenvoorziening goed en

voldoende water te geven.

Dat extra water geven is

dringend nodig. Echter er

is onvoldoende capaciteit

om al het groen te voor-

zien van water. Daarom

deze hartenkreet: "Wilt

u helpen het openbaar-

plantsoen water te geven?"

Hierbij ook nog een tipvan

de afdeling groenvoorzie-

ning. Het beste is om in de

avonduren water te geven

en desproei-installatieeen

uur lang op dezelfde plek

te laten staan. Korter wa-

ter geven leidt er toe dat

alleen de bovenste laag

van de grond nat wordt en

weersnel verdampt. Alleen

pas gezaaid gras moet va-

ker water hebben. Ziet u

gemeentelijk groen dat er

slecht uit ziet? Meldt u het

dan aan de meldlijn tele-

foonnummer 5740 200.

Opvolger

Het is toch wel prettig te

weten dat men zelfs bij

het Wim Gertenbach col-

lege al meedenkt vooreen

toekomstige vervanger van

de Zandvoortse dorpsom-

roeper. Tijdens de diploma-

uitreiking op het bordes van

het raadhuis werden de ge-

slaagden door dorpsom roe-

per Klaas Koper gepresen-

teerd meteen persoonlijk

gedicht. Als dank ontving

Klaas een foto met de vol-

gende tekst: Mijn naam is

Klaas Koper. Dorpsomroeper

is mijn taak. En als ik op een

dag mijn stemgeluid staak,

door een verkoudheid of

anderszins problemen met

mijn stemgeluid, dan is mijn

opvolger reeds gevonden.

Vandaag zwaaien we haar

uit. Van haar stemgeluid

gaan alleoren suizen. Ziehier

toekomstig dorpsomroep-

ster Sanne van Cruijssen.

Terug naar af

Opgelucht haalde pensi-

onhouder Redelaar van de

Oranjestraat adem toen hij

persoonlijk door Frank

Be ij k (ambtenaar bij

de gemeente) werd ge-

beld dat er misschien

een achterdeurtje was

om toch een parkeer-

vergunning voor zijn

pension te ontvangen.

Enkeledagen laterwerd

er weer gebeld met de me-

dedeling dat regels nu een-

maal regels zijn en Redelaar

niet in aanmerking kwam
voor een vergunning. Tot op

dedag van vandaag heeft de

pensionhouder geen brief

ontvangen met de rede van

de afwijzing. Het is een proef,

dus zijn gasten moeten wor-

den doorverwezen naar het

parkeerterrein Zuid. Volgens

Redeleaar gaat dit muisje

beslist een staartje krijgen.

Wordt vervolgd!

Ontdek je plekje

Op 6 juli kun je weer je eerste

voetstappen zetten in een ge-

bied dat tot 1 juli in verband

met het broedseizoen ge-

sloten is geweest. Het is een

natuurwandel ing die het IVN

Zuid-Kennemerland organi-

seert over het Wurmenveld

en het Kraansvlak naar

Bloemendaal aan Zeeën weer

terug via het Duin pieperpad.

Het Kraansvlak is het mooie

duingebied achterZandvoort,

dat beroemd is om zijn bij-

zondere plantenrijkdom en

zijn unieke zeedorpenland-

schapen natte duinvalleien.

Misschien ziet u in de ver-

te wel een wisent lopen!

Vertrek 18.00 uur vanaf

het spoor-fietstunneltje

in Zandvoort-Noord, met

defiets bereikbaarvia het

Visserspad. Bereikbaar met

de auto via Zandvoort-

Noord, einde Wattstraat.

Verrekijker, drinken en

iets te eten meenemen!

Deelname is gratis.

Duur: 4 uur. Aanmelden

vooraf is niet nodig.

Bericht van team
DonkerBlond

Een karavaan van 20 oran-

je auto's is 21 juni van het

Amsterdamse Olympisch

Stadion vertrokken naar

Beijing, om de atleten te

ondersteunen en geld in

te zamelen voor een goed

doel. Een van de 20 voer-

tuigen wordt bestuurd

door de beheerder van

het Zandvoorts museum
Sabine Huls en haar vrien-

din Tamara Mangelaars,

beter bekend als hetteam

DonkerBlond. Met een

berichtje op de website

melden ze dat ze zonder

problemen via Duitsland,

Oostenrijk, Sloven ië,

Kroatië, Servië en Bulgarije

in Istanbul zijn aangeko-

men.Ook met hun auto

'de Disco' gaat alles goed.

Alleen de berg op heeft de

Disco het zwaar en loopt

de temperatuur langzaam

op. De berg naar beneden

koelt de motor (geluk-

kig) snel weer af. Het was

even wennen, maar zoals

DonkerBlond meldt gaat

alles goed en hebben ze

het onbeschrijfelijk naar

^



Muziekfestival
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MUZIEKFESTIVAL
CENTRUM ZANDVOORT

ZATERDAG 5 JULI

Café Neuf&Chin-Chin
midden Haltestraat

19.00 uur: Kinderdisco
20.30 uur: AmberLive

Buckwheat

Yanks Saloon
Dorpsplein

20.00 uur: Too hot to handle

Gratis leesplezier aan zee
Het is tegenwoordig een

unicum als iets gratis wordt

aangeboden. Bij de stads-

bibliotheek is het vanaf 28

juni tot en met 24 augustus

mogelijk om zonder pasje,

boeken te lenen. Met finan-

ciële ondersteuning van de

provincie Noord-Holland is

dit seizoen voor het eerst in

Zandvoort een strandbibli-

otheek gekomen. De orga-

nisatie is in handen van de

gemeente, de plaatselijke

bibliotheek en ProBiblio.

Tekstenpto Nel Kerkman

Een bibliotheek bestaat anno

2008 niet meer alleen uit boe-

ken. Het elektronische boek,

de iPod en luisterhoeken zijn

in iedere open bare bibliotheek

en ook in destrandbibliotheek

aanwezig. In de bouwkeet,

waarin de strandbibliotheek

is gevestigd, kunnen bezoe-

kers nietalleen boeken lenen

maar ook tijdschriften. Ook

kinderen van 6 tot i4Jaarkun-

nenterecht in de'strandbieb'.

Voor de allerkleinsten zijn er

prentenboeken. Alleen een

registratieformulier invullen

is het enige wat er gevraagd

wordt. Mocht het boeker niet

zijn dan kan je het boek voor

de volgende dag reserveren.

Dan moetje uiteraard wel

langer in Zandvoort verblii-
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Zandvoort Alive

Cirkel is rond

Met luide stern kondigde

dorpsomroeper Klaas Koper

de officiële opening van de

vier Noord-Hollandse strand-

bib hot heken aan. Daarna was

het Zand voorts mannenkoor

aan de beurtom er een fees-

telijk tintje aan te geven. De

directeur van bibliotheek

Duinrand Erna Meijer verwel-

komde alle genodigden en

belangstel lenden.Vervolgens

maakte Wethouder Gert

Toonen in zijn toespraak een

link naar zijn eerdere loop-

banen als bibliothecaris en

strandpachter. Hij vond het

een bijzondere eer om 'zijn

cirkel' met deze opening af

te ronden. Voordat hijsamen

met de kinderen van de bui-

tenschoolse opvang Ducky

Duck de sleutel van de deur

ging zoeken, las hij nog een

kort strandverhaal voor uit

het boekje Droomzorners

van Youp van 't Hek. Hierna

konden de kinderen eindelijk

in actie komen om de sleutel

op te graven. Ze hadden lang

genoeg gewacht! Onder luid

gejuich maaktedewethouder

de deur van de keet met de

gevonden sleutel open.

Meer dan boeken lenen

Tijdens de zomervakantie wor-

den er in de strand bibliotheek

tal van gratis activiteiten voor

jong en oud georganiseerd.

Zo zijn er voorleesuurtjes en

poppenkast (9 juli) voor de

jongste strandbezoekertjes.

Voor de grotere kinderen

zijn er o.a. zeelessen en een

jutterstocht (5 juli). Jong en

oud kunnen met yogalessen

Per Tuk Tuk naar Teylers Museum
Afgelopen vrijdag reed de eerste Teylers Museum Tuk Tuk vanuit Zandvoort naar Haarlem. Het Haarlemse museum

maakt het in de maanden juli en augustus mogelijk met een TukTuk vanaf het Raadhuisplein naar het museum aan het

Spaarne in Haarlem en terug te rijden.

Met deze voor een muse-

um unieke dienstver lening

richt men zich in Zandvoort

op een jong publiek en

)m 16.00 en 17.00 uurte-

ug naar Zandvoort.

De prijs voor een retour inclu-

(Duitse) badgasten. Elke sief entree voor het Teylers

woensdag, donderdag en

vrijdag vertrekt een Teyler

Museum TukTuk om 11.00

en 12.00 uur vanaf het

Zandvoort se Ra ad hu is plein

naarde Spaarnestad.waar

de familietentoonstelling

Museum is € 25 per TukTuk,

waarin maximaal drie pas-

sagiers kunnen plaatsne-

men. De TukTuk kan gere-

serveerd worden via de Tuk

TukCompany, tel. 0900 -gg

333 gg. De Teylers Museum
Expeditie Diepzee bezocht TukTuk is een pilotproject

wordt. Na het bezoek om de mogelijkheden voor

rijdt de TukTuk vanaf de toekomstige activiteiten in

Haarlemse Grote Markt Haarlem uitte proberen.

still going strong!

Het is eindelijk weer zover. Hét muziekevenement op

het Zandvoortse strand, Zandvoort Alive, staat weer voor

de deur. Met drie strandtenten, The Australian Beachbar

Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango's Beachbar, tiental-

len artiesten en gratis entree is Zandvoort Alive al jaren

een groot succes. Vorig jaar kwamen er maar liefst 10.000

bezoekers van allerlei pluimage op af en dat maakt Zand-

voort Alive juist zo uniek. Dit jaar zijn er festivals op 6 juli

en 9 & 10 augustus.

(25 juli) zich onthaasten op

het strand en in samenwer-

king met het Juttersmuseurn

wordt een aantal activiteiten

georganiseerd zoals een rond-

leiding (23 juli) en flessen post.

Misschien kan er ook nog een

activiteit ingelast worden om
de saaie bouwkeet een fleu-

rigeraanzien te geven? Want

die ziet er niet zo heel fraai uit

en kan bijvoorbeel met stic-

kers versierd worden!

De strandbibliotheek van

Zandvoort is te vinden bij De

Rotonde Strandweg 2, tus-

sen strandpaviljoens g (Club

Maritime) en 10 (Beachclub

Tien) en is dagelijks geopend

van n.00 tot 17.00 uur. Het

actuele programma van alle

activiteiten staat op: www.
strandbibliotheek.nl.

in de programmering staat

een breed scala aan muziek-

soorten, gebracht door zo-

wel DJ's als bands. Met mooi

weer kanje dus de hele dag

genieten van zomerse sfe-

ren met fris bier, cocktails en

uitgelezen gerechten van de

grill. Doordat de entree gra-

tis is, de locatie makkelijk

toegankelijk is en er heel di-

verse muziekstijlen worden

gespeeld, is Zandvoort Alive

voor iedereen de perfecte

manier om er echt even uit

te zijn.

Extra podium

Vorig jaar stond op de ver-

schillende podia een keur

aan goede artiesten. Van

Gregor Salto tot The Sheer

en van Laidback Luke tot

Buckweat. Dit jaar is er zelfs

een podium bijgekomen!

The Australian Beachbar

Skyline brengt vanaf het be-

gin van de festivals van dit

jaar een extra podium waar

DJ's het voor het zeggen

hebben. En niet de eerste

de beste 'plaatjesdraaiers'!

De uitbaters van Skyline

hebben een aantal grote

namen uit bet uitgaanscir-

cuit weten te contracteren!

Dj'salsErikFase.Rubix.Dirty

White Boy, Eltonio Estavez

en JR Dallas staan garant

voor een avondlang uit je

dak gaan!

Strandfeest!

Er is van begin tot eind op de

diverse podia een gevarieerd

programma samengesteld

waar iedereen zich in kan

vinden. Ook dit jaar hebben

zijn er weer aansprekende

namen te noteren.Wat dacht

je van Maby whinehouse,

Jan Rijbroek band,jeWelste,

The Hype, DJ Rashid, Andre

Russo, Ricky Rivaro, Erik de

Man, Don Diablo, Erick E, Ei

Deiders Disco show en de

leukste love boat party van

het jaar? Het wordt een

lange, hete zomer waarin je

je kunt vinden in de line ups

van Zandvoort Alive! Het is

een compleet strandfeest

waar je bij moet zijn! De mu-

ziek begint vanaf 1 6.00 uur

en om middernacht eindigt

het strandfeest. Degenen

die dan nog niet uitgedanst

zijn, kunnen nog terecht in

grand café Danzee, die zon-

dagavond een 'afterparty' or-

ganiseert met DJ 5heila Hill

& saxofonist.

.0



Skyline (livestage)

18.00-20.15 The Hype
20.45-23.00 Jewelste

+div dj's Jr Dallas,El Tonio Estavez.u

Bruxelles

Zandvoort

LIVE

16.00-18.00 Smartlappen karaoke
18.00-20.00 Cheerful Fruitfly's

20.00-21.30 Balkan Beats
21.30-23.00 El Deiders Disco Show

Mango's latin house
16.00-18.00 dj Andre

18.00-19.30 d-Rashid percuss
19.30-21.00 Ricky Rivaro
21.00-23.00 Tettero and svei

e Andrei Russo MANGO £

6 JULI 1 1 :
Hoofd Podium (livestage)

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE

WWW2ANDVOORTALIVE.NL

16.00-18.00 U2 coverd by Chrystel Dream
18.30-20.30 Robbie Williams covered by

Robbie Williams rock show
21.00-23.00 Manu Chao c

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning mei garage er

oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van

hetstrand,tentrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die

het verdient.

Indeling:

Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lithte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe Inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken

alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekei der en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.

Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2i> verdieping: i-..i-~si' iceivdc e rf.

Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 2% m'

Vraagprijs € 549.000, -

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

De Blijf Positief Bus

komt naar Zandvoort
Op zaterdag 5 juli kunnen bezoekers aan het strand van Zand-

voort hun financiële gezondheid testen in een Blijf Positief

Bus. Als het vakantie is lijkt het net of je geld twee keer zo

snel wordt uitgegeven. De Blijf Positief Bus komt deze zomer

op het strand om bezoekers aan de hand van een test via de

computer te laten zien hoe zij er financieel voor staan.

De bus rijdt door Nederland

als onderdeel van de lande-

lijke campagne Blijf Positief

van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid.

Met het inzetten van de bus

wil het ministerie mensen

bewust maken van hun fi-

nanciële situatie, zodat pro-

blematischeschulden kunnen

worden voorkomen. Zij wor-

den ook doorverwezen naar

www.blijfpositief.nl.Op deze

vernieuwde site staat een

'budgetbuddy', een hulpmid-

delwaarmee mensen gemak-

kelijk een overzicht kunnen

maken van hun inkomsten

en uitgaven. Met tips op de

website en een forum wil het

ministerie mensen meer in-

zicht bieden in hunfinanciële

situatie.

De Blijf Positief Bus staat zater-

dag 5 juli van 10.00 tot 16.00

uur aan het badhuisplein (bij

gebouw de Rotonde).
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Beter

Mobiel
door Erna Meijer

Veel mensen kennen Ard Keff (40) van Trade Ard, zijn in

1997 gestarte in- en verkoop van gebruikte automobielen

en bedrijfswagens, of van zijn snelle acties op het circuit.

Het lijkt dan ook een grote tegenstelling dat hij zich ook

richt op mobiliteit voor senioren met bewegingsproble-

men. Niets is echter minder waar als je hem vol enthousi-

asme hierover hoort praten. Keff is sinds een week dealer

voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Benne-

broek van de grootste scootmobielspecialist van Neder-

land, Mobiel Garant.

Deze firma heeft bewust ge-

kozen voor verkoop via een

vertrouwd automobielbedrijf

vlak in de buurt. Service, on-

derhoud en reparatie en ga-

rantie (2 jaar) staan dan voor-

op en hoog in het vaandel. U

krijgt de mogelijkheid om op

uw gemak vrijblijvend een

proefrit te maken, in de zaak

of op afspraak bij u thuis.

Ard: "Senioren die slecht ter

been zijn komen nauwelijks

meer buiten omdat zij vaak

angstig zijn om te struikelen

of vallen. De Freerider scoot-

mobielen bieden hiervoor een

fantastisch e op lossing, zodat

de eigenaren hun sociale con-

tacten kunnen onderhouden

en niet vereenzamen. Vanaf 1

januari 2007 hebben mensen

gelukkig de keuzevrijheid als

het gaat om hulpmiddelen

en voorzieningen middels het

Persoons Gebonden Budget

(PGB). Ik kan sportief ogende

drie- of vierwielige scooters

leveren, afhankelijk van welk

soort het beste bij een klant

past. De driewielers zijn bij-

voorbeeld wat wendbaarder

en bieden meer beenruimte,

wat ideaal is bij heup- en

knieproblemen."

De actieradius varieert van

18 tot 50 kilometer en ook de

topsnelheid varieert. Diverse

modellen zijn opvouwbaar

en passen zo in de kofferbak

van de auto en alle scooters

zijn voorzien van rubbe-

ren banden, die makkelijk

te vervangen zijn. Er is een

scala aan handige accessoi-

resvoorhanden en natuurlijk

zitten er standaard twee on-

derhoudsvrije accu's bij.

Prijzen

De kwalitatief zeer goede

Freerider scoot mobielen

zijn vanaf ca. €1399 te koop.

Topmodel is de robuuste

en zeer luxueuze country

scooter Westminster, zeer

geschikt voor langere af-

standen, a € 5922,00. Keff:

"Goedkopere modellen be-

staan wel (eventueel wel te

bestellen], maar men is wel

afhankelijk van de kwaliteit.

Echter... huren is ook moge-

lijk, zowel voor kortere als

langere termijn! Daarnaast

kan een onderhoudscontract

afgesloten worden."

Beter Mobiel heeft ook twee

zeer handige, lichtgewicht

rollators te koop. Ze zijn een

stuk modieuzer dan de over

het algemeen zeer saaie

exemplaren, die men overal

ziet en de prijzen zijn zeer

aantrekkelijk.

Kortom, Beter Mobiel, Max
Planckstraat 44, Zandvoort

kan heel veel bieden voor de

wat minder mobiele mens.

www.betermobiel.nl, info@

betermobiel.nl of 023-5730519.

Zes dagen per week bereik-

baar (zondag gesloten).

Rekreade
De komende twee weken wordt voor kinderen van 4 tot 12 jaar de Rekreade georganiseerd. Zoals gebruikelijk vindt dat plaats op

twee locaties. Dit jaar zijn dat Pluspunt in Noord en het jeugdhuis naast de Protestantse kerk (Kerkplein). Dinsdag 8 juli wordt een

Vossenjacht georganiseerd voor alle Rekreadekinderen, vertrek 19.30 uur vanaf het Gasthuisplein.

Programma week 28:

Locatie: Pluspunt, Zandvoort Noord

Het thema is: Pret met het pakket.

In Zandvoort Noord wordt het deze week heel spannend. Er komt een pakketje aan met de

pakket dienst, maar niemand weet wat erin zit. Wat zou er vandaag weer in zitten? Kom
allemaal kijken om het mysterie op te lossen.

Zondag 6 juli

Poppenkast en volksdansen. Locatie: VOMAR plein18.30-19.00 uu

Maandag 7 juli

io.00-12.00 uu

15.00-17.00 uu

Dinsdag 8 juli

io.00-12.00 uu

15.00-17.00 uu

Woensdag g ju

10.00- 12.00

15,00—17.00

Donderdag 10 jul

io.00-12.00 ui

15.00-17.00 uu

18.30-19.00 UI

Vrijdag 11 juli

10.00 — 14.00 ui

Kosten €1,00

Rocken! (knutselen)

Oeps (spellen parcours)

Hocus Pocus Politie Pas! (toneelspelen)

(speurtocht)

Tring (geluidenspel)

Rara ring, wat zit er in dat ding (knutselen)

Zoeken, zoeken in alle gaten en in hoekenl (levend stratego)

I.K. B.E.N. E.E.N. R.O.B.O.T. (waterspelletjes)

Poppenkast en volksdansen. Locatie: VOMAR plein

Spannend! (speurtocht en spelletjes)

4 uurprogramma dus: brood meenemen

Locatie: jeugdhuis naast Protestantse kerk, Kerkplein

In het centrum is deze week het thema: De win kei gaat naarde maan wie heeft dat gedaan?

Meneer Staartjes is de eigenaar van de muziekwinkel Olivier's, genoemd naar de viool in

zijn winkel. Deze viool is heel speciaal en hij is ook nog eens magisch! Hij speelt vanuit

zichzelf zonder dat iemand hem aanraakt. Iedereen komt daar naar kijken. Olivier zal ook

nooit verkocht worden. O peen donkere dag wordt Olivier door een on bekende enge vrouw

gestolen. Kunnen jullie ons helpen de viool weerterug te vinden?

Zondag 6 juli

19:30-20:00 uur Poppenkast en volksdansen. Locatie: Gasthuisplein

Maandag 7 juli

10:00-12:00 UUT

15:00-17:00 uur

Dinsdag 8 juli

10:00-12:00 UUT

15:00-17:00 uur

Woensdag 9 juli

10:00-12:00 UUT

15:00-17:00 uur

Donderdag 10 juli

10:00-12:00 UUT

15:00-17:00 uur

19:30 — 20:00 uur

Vrijdag 11 juli

10:00-14:00 u

Kosten €1,00

Viool als idool (knutselen)

Sambal bij? (geluidenspel in de duinen)

De G-sleutel (etalagespeurtocht)

I had a dream (toneel)

Wie is het?

Maskers maken en schminken

Fuyonghai (muziekspelletjes)

Gesloten (speurtocht)

Poppenkast en volksdansen. Locatie: Gasthuisplein

Olivier's (levend stratego, spelletjes, dansen)

4 uurprograrnma dus: brood meenemen
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Gamba's Al'jillo

Griekse Salade
Carpacho

Roodbaars filet

Varkenshaas roomsaus
Panga Filet mosterdsaus

Palacinka
€16,75

VooriufunjHtiKtifrncnrFtti let. G2$-57I64$0

üföptndtnin 17.00 hw 22.00, ttwtiifdtiggfifoitH

Burg. EngpIbfFtttfiftii 72, .Ztuitttvvrt Grand Café Danzee - Kerkplein 8 T. 023 571 22 52

Take Fïve
BoulevardPaubis Loo

eótmtwmt >m®

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-571611Winfo@tfaz.nl
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P£HMA\EVT STHAlMBPAlflLjaEM AA!V ZEE
BOULEVARD PAULUS LOOT, PAV. 5 ZANDVOORT

PRESENTEERT

zaterdag 5juli
van 16.30 uur tot 20.00 uur

GARLIC
STINKEND GOEDE

LIVEMUSIC
OPHET TERRAS

Muziek uit dejaren 70 en 80 en dance classics

Meer informatie: www.tfaz.nl of 023-5716119

Café Oomstee
Vrijdag 4 juli

Finale Karaoke
Zaterdag 5 juli

van 21.00- tot 24.00 uur
Blues met de

Junkyard Dogs"
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

DELIGHTS l

Juli Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

' Kroepoek
1 Mini Loempia's (8 stuks)
' Babi Pangang Speciaal 1 € 16,50
' Kip met zwartebonensaus I ^ a| lEEN AFHALEN

|

' Foe Yong Hai

2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (strootje richting station)

3

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Unieke tennisclinic bij Nieuw Unicum
Maandag 30 juni was viervoudig Paralympisch kampioene rolstoeltennis Esther Vergeer

bij Nieuw Unicum. Op uitnodiging van omroepvereniging Max heeft zij aan zeven bewo-

ners een rolstoeltennisles gegeven op de tennisbaan van Nieuw Unicum.

Maar niet alleen Esthei

Vergeer schitterde op de ten-

nisbaan. Tussen declinicdooi

interviewde Jan Slagter, init

atiefnemer, voorzitter en d

recteurvan deomroepveren

ging Max diverse bewoners.

Slagter en zijn crew waren de

hele dag bij Nieuw Unicum

race waar iedereen met of

zonder hulp en eventueel

met kinbesturing aan kon

deelnemen. Maar de koek

was nog niet op. Tijdens de

prijsuitreiking van de race

reikte Jan Slagter namens

MAX een cheque van €500
uit aan bewoner Jan Snijder.

Dit bedrag wordt besteed

om nog een bewegingsac-

tiviteit in Nieuw Unicum op

te starten: schuiftafelten nis.

Dit spel is voor speciaal voor

mensen ontworpen die als

gevolg van een beperking

niet kunnen deelnemen aan

de normale tafeltennissport.

Zo kunnen de bewoners on-

danks hun beperkingen aan

diverse sporten meedoen:

rolstoeltennis, jeu de boules

en straks ook schuiftafelten-

Tennisbaan huren

De tennisbaan van Nieuw

Unicum is niet alleen voor

de bewoners van Nieuw

Unicum bestemd. Iedereen

kan de tennisbaan voor het

hele seizoen huren voor

€55 per uur van maandag

tot en met vrijdagochtend.

Sportclub Unique gebruikt

de huur om de bewoners,

met medewerking van 21

vrijwilligers, de sporten jeu

op bezoek om opnames voor Tour d'Unicum

de TV uitzending 'Max maakt Na de tennisclinic, handte-

het mogelijk'te maken. Want keningen en een fotosessie

wat veel mensen niet weten was er voor Ester Vergeer

is dat MAX niet alleen radio nog één taak weggelegd. Zij de boules en tennis te kun-

en tv-programma's maakt zou het startsein geven voor nen blijven aanbieden. V001

maar zich ook inzetvoor het deTourd'Unicumdiebestaat meer informatie over de

welzijn van kwetsbare men- uit een rolstoelrace met baanhuur kunt u bellen naar

sen in onze samenleving. hindernisbaan. Een unieke Mevr. Sebregts, tel. 5714273.

3
e Young Hadassah Beachwalk weer financieel succes

De 3e Young Hadassah Beachwalk is weer een financieel

succes geworden. Met de loop, die afgelopen zondag bij

strandpaviljoen Safari Club van start ging, is maarliefst

€ 3.650 opgehaald voor de Hadassah ziekenhuizen. Naar

verwachting zal daar de komende weken via de giro nog

een aanzienlijk bedrag bijkomen.

De circa 80 lopers moch- weer op pad sturen. De

ten voor het eerst kiezen vorige twee edities vielen

uit twee afstanden tussen in het water, hetgeen niet

Zandvoort enBloemendaal: wil zeggen dat er geen suc- Het sponsorgeld is bedoeld heeft. Men wil op die ma-

7 en 12 kilometer. Ook voor ces werd geboekt. In 2007 voor de twee Hadassah nier een brug slaan tussen

het eerst kon organisator werd erondanks het niet al ziekenhuizen in Jeruzalem, de diverse geloofsgemeert-

van het eerste uurGennie te vriendelijke weer € 5.100 die zonder aanzien van ge- schappen in de wereld en

Freen zijn gesponsorde opgehaald, in 2006 zelfs loof medische hulp bieden een weg proberen te vinden

wandelaars met zonnig €6.000. aan een ieder die het nodig voorvrede.
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Spreuk /an de week:

• -Y 'Als bet vim in bet hart dooft. T=L.

volgt het licht '11 de ogen snel vanzelf

MarcoTermes ||

SjL
(Ma rco wordt ges por 5ord door Grand Café Danzee) J|]

Programma Strandbibliotheek

Op 27 juni is de Strandbibliotheek van Zandvoort officieel

geopend. Vanaf 28 juni zal er wekelijks een aantal activi-

teiten plaatsvinden tussen strandpaviljoen 9 (Maritime)

en 10 (Beachclub 10). Komende week zijn dat een jutters-

tocht, een poppenkastvoorstelling en een uitvoering van

'De Heer van de zee'.

Juttertocht

Zaterdag 5 juli maken we
van n.00 tot 12.00 uur een

rit over het Zandvoortse

strand met de strandkar

van Strandactief. Wie weet

wat we gaan vinden onder-

weg? De tocht start bij de

Strandbibliotheek. Leeftijd:

vanaf 5 jaar.

poppenkastvoorstelling

Woensdag 9 juli om 14.00

uur en 15.00 uur geeft

Theodoor Braaksma in

het Juttersmuseum de

poppen kastvoorstelling

'Zeemeermin en zeehond'. De

poppen maakte hij allemaal

zelf. Leeftijd: vanaf 4 ja ar.

Legendes van de Noordzee

Zaterdag 12 juli om 14.00

uur brengt 'De Heer van

de Zee' een bezoekje aan

de Strandbibliotheek. Hij

vertelt over zijn leven en

laat bijzondere voorwerpen

zien. Uiteraard maakt hij

alleen gebruikvan natuur-

producten (plastic kent hij

niet!) en hij drinkt bos- en

duinbessensap. Middels

zang en dans communi-

ceert hij met het publiek en

als afsluiting leest hij een

stukje voor uit een span-

nend boek. De Heer van

de Zee kent trouwens alle

dieren bij naam...'Legendes

van de Noordzee' is geba-

seerd op mythologische fi-

guren uit de natuur, die al

eeuwenlang een verborgen

bestaan lijden. Leeftijd: 6-12

1

a a r.

In spiratiehoekje
Inspiratieradio

Elke zondagavond van

20.00 tot 21.00 u u r is er bij

ZFM radio een spirituele

uitzending te beluisteren.

In dit uur komen op een

luchtige manier inspire-

rende onderwerpen aan

de orde, afgewisseld met

mooie muziek. Op 13 juli is

En neagramtrainer Willem-

Jan van de Wetering te gast

bij de presentatoren Kristel

van Wingerden en Richard

Buijtenhek.VandeWetering

is schrijver, uitgever, trai-

ner en weet heel veel van

Enneagrammen. Vragen

aan Van der Wetering kun-

nen per e-mail (contact®

inspiratieradio.nl) worden

gesteld. In de uitzending

wordt deze aan hem voor-

gelegd. Het belooft een

leuke en interessante uit-

zending te worden!

CL

Inspiratieleesctub

Er is nog plaats in de leesclub

van 27 augustus. Het boek dat

wordt besproken is'Brida'van

Pa uloCoelho. Alle deelnemers

lezen van tevoren hetzelfde

boek en tijdens de bijeen-

komst worden er leeserva-

ringen uitgewisseld. Iedereen

die dit leuk vindt, kan nog

meedoen. Voor dit boek zijn

kortingsbonnen verkrijgbaar

bij Barrraba, Haltestraat 42,

en Mystery's, Kerkstraat 22/3.

Met een kortingsbon kost

het boek bij Bruna Zandvoort

€15,00 (normaal €1795). De

Inspiratieieesclub wordt ge-

houden in het Draaipunt aan

de Kosterstraat n-13. De avond

begint om 19.45 en duurt tot

22.30 uur. De kosten zijn incl.

koffie/thee en iets lekkers

€ 5. Voor meer informatie,

mail naar: Herman-Harms@

hetnet.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee
Medina Woninginrichters
Elk 2 vouwgordijn Toor de helft z'an de prijs
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TVilnges T Vinyl
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Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's
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voor da

Halve prijs!

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

nx

Chocolade van Willemsen is een lust

voor het oog en de mond!
Chocolade puur, melk of wit, met of zonder vulling. Als

je er eenmaal aan begint, dan is het nog moeilijk om er

vanaf te blijven. Chocolade staat bekend om de lustop-

wekkendeen opbeurende werking. Van chocolade word

je nu eenmaal vrolijk!

Bij Chocoladehuis Willemsen bent

u op het juiste adres als u opzoek

bent naarde lekkerste verwenne-

rij en originele cadeaus. Bonbons,

truffels, chocoladevormen, choco-

ladespelletjes, fonduesetjes, fon-

teinen voor chocola, bekers voor

chocolademelk en boeken voor

de lekkerste chocoladerecepten.

Daarnaast zijn circa 20 soorten

handgemaakte bonbons van Van

Dam uit Heemstede en 8 soorten

truffels van Lentz uit Rijswijk te

verkrijgen. Ook kunt u in het zit-

gedeelte van het Chocoladehuis

terecht voor een kop Nespresso,

thee of authentieke warme cho-

colademelk met slagroom.

Zandvoortse Zandkorrels

"Chocolade is een mooi product. Je

kunt er echt van alles mee doen. Er

zijn ontelbare variaties,vormen en

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

ch & Health Centn

smaken mogelijk.

Onze specialiteit

zit in het altijd cre-

atief omgaan met

chocola. We haken in op actuele

thema's en feestdagen. We willen

net even anders zijn", aldus eige-

naar Robert Willemsen. Als voor-

beeld noemt de chocoladespeci-

alist de zelfbedachte Zandvoortse

Zandkorrels. "Zandvoort had

geen eigen koekje of drankje.

Met ons team hebben we de

'Zandvoortse Zandkorrels' gecre-

ëerd. Het is een zandkleurige bon-

bon met een unieke smaak", ver-

telt Robert. Wilt u meerweten over

de geschieden is van chocolade? Of

zelf eens chocolade maken? Volg

dan de workshop 'Werken met

Chocolade'. Tijdens deze workshop

leert u o.a. om zelf de heerlijkste

chocolade te maken.

Mode en trends:

lli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

biforShoes - Kerkstraat

ïaozzz - Schoolstraat

nfet'ti mode - Haltestraat

tage Outdoor - Burg. Engelbertsst*

;a Optiek - Haltestraat

:hoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders heeft

het Chocoladehuis Willemsen een

regelmatig wisselende aanbied

De aanbieding van deze week is

200 gram naar keuze uit diverse

soorten slagroomtruffels van €6,50

voor €5,50.



OVZ Cultuurfonds
Muziek, cultuur en kindertheater

ndzandvoort.nl - fotografie, Onn

6 juli: kindertheater in nieuw muziekpaviljoen
Met het nieuwe muziekpaviljoen bruist de Zandvoortse zondagmiddag weer. Voor (dag)toeristen is

het een aangename kennismaking. Afgelopen zondag werd er zelfs gedanst. Zondagmiddag staan kin-

deren centraal in het nieuwe muziekpaviljoen op het raadhuisplein. Het programma start om 12.00

uur met een percussieworkshop voor ouder en kind. Om 14.00 uur begint de bekende kindershow

van Richard Top, bestaande uit een poppenkast, kindershow, magie en bijzondere ballonfiguren.

Samen werken aan een
bruisend Zandvoort
Het OVZ Cultuurfonds is een initiatief van de

Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ).

Daarmee ondersteunt zij muziek, cultuur en kin-

dertheater in het centrum. Voor inwoners en toe-

risten. Ook de gemeente draagt bij aan het cultuur-

fonds. Want een bruisend centrum is goed voor de

promotie en marketing van Zandvoort! Hiervoor

hebben we uw steun nodig. Als ondernemer of _, ~

dorpsgenoot. Samen maken we *-''- >
•' " iet spettei cnuc up u ei_u

liür^l r*

ir* -m

Het Muziekpaviljoen wordt ondersteund door de betere Zandvoortse ondernemers
Aannemersbedrijf Koster

|
ABN AfvlRO Bank

|
Accountantskantoor Huppelschoten

|
Albert Heijn

|
Amusino Royal

|
Anti Slipschool Slotemakers

|
BDO

Accountants
|
Beachim

|
Belastingadviseur N. Bakels

|
Bloem si ei kunst |. en H. Bluijs

|
Btuna Balkenende

|
C'est Bon Specialiteiten

|
C.F. Poppenburg

Automaten BV
|
Café Koper

|
Center Paics/Sea Spirit Zandvoort

|
Circus Zandvoort BV

|
Daniel Groente en Fruit

|
De Kaashoek

|
De Zandvoortse Apotheek

|
DEKA markt

|
Dobey Zandvoort

|
Febo Automatiek

[
Friture d'Anvers

[
Gall & Gall

|
HBR Adviescentrum

|
HEMA Zandvoort

|
Holland Casino Zandvoort

|
Hotel Faber| Hotel Zuiderbad

|

Uzerhandel V'ersteege
|
v.d. Graaf Holding

|

Jupiter Plaza/Blokker
|
Kaashuis de Tromp Winkel

|
Keuren Zoon

|
Kwekerij

van Kleeff
|
Kuuna Nederland

|
La Bonbonnière

|
Loodgietersbedrijf Spolders

|
Makelaardij Cense & van Lingen

|
Makelaardij van Schaik

|
Modern Art

|

Mollie&Co| NHHoteles| Headsigns
|
Parfumerie Moerenburg

|
PlayinBV| Pole Position

|
Printing People

|
RABO Bank

|
Radio Stiphout

|
Safariclub

[
Sea

Optiek
|
Shanna's Shoetepair

|
Slagerij Marcel Homeman

|
Slagerij Vreeburg

|
Club Maritime

|
VlugFashion| V.O.F, de Zuid

|

V.O.F. Spiers-van Ravensberg

|
Van Dam

|
Van Dam Vis B.V.

|
Van Vessem & Le Paüchou

5 juli: Kleder-drachtenschouw

jubileumevenement De Wurf
op het Gasthuisplein.

13 juli: Jordaanse middag

De iordaan komt tol leren

met zangeres Ans Tuin

13 juli: Classic Concerts

Tres Ctrtides brengt topkhissiek

met sopraan, fluiten harp.

20 juli: Ludieke Solexrace

loivlzi
- Vr,,., UI ,.L: / >,

100 jaar

1908-2008

Muziekpaviljoen
programma
juli 2008

6 juli

Kindertheater
Richard Top ca.,

14.00 uur

13 juli

Muziek uit Mokum
Ans Tuin, 13.30 uur

20 juli

Solexrace
Live zanger, namiddag

27 juli

Zandvoort in Koor
Div. koren, 13.30 uur

Overig centrum

5 juli

Folklore
Gasthuisplein, middag

5 juli

Live Bands
Centrum, 19.00 uur

12 juli

Popkoor
Raadhuisplein, middag

13 juli

Classic Concerts
Tres Calides,

Kerkplein, 15.00 uur

14 juli

Hitchin College Choir
Kerkplein, 20.00 uur

17 juli

Paardensport
Kortebaandravertj
Zeestraat, 13.30 uur

27 juli: Zandvoort in Koor

Ludieke Solexrace ieder jaar

grotere publiekstrekker'.

'/.tmdvoorts Mannen- en

nuvenkoor iiut^ niet ontbreken.

Dorpsgenoten
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Fred Boom
Fred Boom is in 1936 in Amsterdam geboren, maar woont

sinds 1946 al in Zandvoort. "Wij zijn hier gekomen omdat

mijn vader direct na de oorlog als loodgieter bij Arie (Huig)

Paap aan bet werk is gegaan. Wij woonden in het weste-

lijke gedeelte van de Stationsstraat, waarvan de huizen

echter na een paar jaar gesloopt zouden worden. In 1951

zijn wij verhuisd naar het westelijke deel van de Parallel-

weg, die ook op de nominatie stonden om te verdwijnen,

maar al deze woningen staan er nu nog steeds!"

Na de Wilhelminaschool, de Ambachtschool en diverse

avondopleidingen verdiende Boom uiteindelijk zijn brood

als projectleiderwerktuigbouwkunde bij GTI.waar

hij in 1995 afscheid nam om van deVUTte
gaan genieten. Sport, in al zijn facetten

looptal heel vroeg als een rode draad

door zijn leven.

Hiervolgt een kleine greep uit al

zijn activiteiten op dat gebied. In

1946 lid geworden van gymnas-

tiekvereniging OSS on der leiding

van meesterVan Pageeen lidvan

voetbalclub Zand voortmeeuwen.

In 1952 voetbalde Fred in het

Haarlemsjeugdelftal toen hij door

de beroemde Kick Smit gevraagd

werd om bij FC Haarlem te komen

spelen. Een hele eer, maar de reactie va

diverse Zandvoorters was hoe hij het in zijn

door Erna Meijer

strijd tegen VSV. "Geen promotie en naar de premie van

fl. 1000,- per speler konden wij ook fluiten!" Vergelijk dat

eens met de bedragen die tegenwoordig aan deordevan

de dag zijn. "Een grappig feit is dat ikTed Immers, één van

de tegenspelers, sinds die dag nooit meer had ontmoet,

terwijl ik nu wekelijks met hem golf! Want sport verbroe-

dert (uiteindelijk)."

Wat nog meer? Eén wedstrijd in het Nederlandse militaire

elftal, een trainersdiploma gehaald en o.a. bijW Schoten

trainer geworden, bij VV Hillegom gevoetbald en weer lid

geworden bij Zandvoortmeeuwen; zaalvoetbalclub op-

gericht, waar hij op 44.-jarige leeftijd nog op het hoogste

plan speelde. In 1972 was hij ook deelnemer aan de diverse

Zeskampafleveringen, zowel in Nederland als Frankrijk.

Andere sporten: badminton, ten nis, catamaranzeilen,

skiën, hoog in de bergen lopen (o.a. de Tour de

Mont Blanc: wandelen in de sneeuw met

steenbokken in de directe omgeving

van de ruige rotsen) en sinds 1989 is

hij lid van Golfclub Sonderland."lk

denk dat Sonderland door het or-

ganiseren van grotetoernooien op

de sportvelden en in de duinen een

goede voorzet heeft gegeven aan

het toenmalige gemeentebestuur

om te komen tot een echte g-holes

baan."

Al deze activiteiten had Fred nooit kun-

nen doen zonder de steun en medewer-

kingvan zijn vrouw Rini, met wie hij op de

dag van dit interview al 48 jaar getrouwd is!

hoofd haalde om daarte gaan voetballen, want het
"* *" 5amen hebben zij twee kinderen, dochter Patricia en

was een elitaire vereniging. "Je moest er met mes en vork zoon Frank, die op sportief gebied duidelijk de genen van

kunnen eten, maar dat kon ik toen al!". Tijdens een jeugd- hun ouders hebben meegekregen, alsmede twee mooie

toernooi in Heereveen kreeg hij zelfs een medaille uit han- kleindochters van 9 en 6 jaar, die momenteel in Amerika

.
Fred Boom c

den van Abe Lenstra. In 1954 werd het betaalde voetbal

een feit.Van 1954 tot 1966 was Fred, als eerste Zandvoorter

en uitsluitend als sem i-prof, bij Haarlem in dienst, samen

met o.a. de internat ion als Joop Odent hal, Kees Kuijsen Piet

Groen eveld. "Overdag bij de baas werken, 's avonds drie keer

in de week trainen en zondags spelen. Het eerste contract

was een garantie, dat je minimaal f1.1500 (bruto) per jaar

kon verdienen, hoewel erwel een 'suikeroom' was, die fl. 2,50

extra betaalde voor ieder doelpunt datje meer maakte dan

de tegenstanders!" Grootste teleurstelling in zijn betaald

voetbalcarrière was de in 1963 verloren beslissingswed-

wonen. Fred en Rini reizen dan ook heel wat af! Naast

de familiebezoekjes gaan zij veelvuldig naar 5panje en

Zwitserland (skiën). Maar ook reizen naar Canada, Chili,

Argent i n ië, Brazilië, Mexico, Jordanië, het Verre Oosten, Zuid-

Af ri ka, Tanzania (om maareen paar reisdoelen te noemen)

staan in hun geheugen gegrift.

Het is niet gebruikelijk, maar eigenlijk had deze aflevering

van 'Dorpsgenoten' uit twee delen moeten bestaan, want

nog vele facetten uit het rijkeen interessante leven van Fred

Boom moeten onderbelicht blijven. Jammer!

Periode van roken in horeca feestelijk afgesloten

De periode dat er gerookt mocht worden in alle horecage-

legenheden behoort nu officieel tot het verleden. Maan-

dagavond werd er her en der in het centrum aandacht aan

besteed en zelfs feestelijk afgesloten.

Eetcafé Laurel en Hardy me rookmachinedie vanaf

was bij tijd en wijle niet het terras de Haltestraat

meerte zien door de enor- een rokerig uitzien gaf.

Het echte 'feest' echter renkist ging gratis rond.

was bij café Koper. De Uiteindelijk, toen sluitings-

uitbaters hadden Gré v.d. tijd het onvermijdelijke

Berg met het combo Blue aankondigde, werden de

Heaven uitgenodigd die laatste'peuken'uitgedrukt.

'Smokey jazz' speelden. Er De antirooklobby heeft uit-

werden gerookte hapjes eindelijkgewonnen,deho-

rondgedeeld en de siga- reca is rookvrij.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Spaanse warmtevleug
was eendagsvlieg

De vleug Spaanse (voetbal)hitte van gisteren was zoals zo

vaak in een gewone Hollandse zomer een eendagsvlieg

en de koele Noordzeelucht stroomde woensdagmiddag,

na eerst een zeer snelle temperatuurstijging, al toe op de

westerstranden. Elders en zeker richting oostgrens werd

het erg warm met soms ruim 30 graden.

Medio vorige week zat die

warmteopris ping trouwens

al in de weerkaarten en

werd dus netjes bevestigd

p een dag als gisteren.

Deze donderdag moet er

nog rekening worden ge-

houden met een vrij groot

buienrisico, maar het is

niet te zeggen of er nog

veel water valt in Zuid-

Kennemerland. Overigens

is het een stuk koeler ge-

worden (scheelt bijna een

jas) met amper een graad

of 20 op de boulevard.

Eergisteren (dinsdag)

scheen de zon overvloedig

en was de zogenaamde

zonkracht erg hoog: rond

de 8. Het KNMI in de Bilt

heeft bijna tien jaar terug

gemeend te moeten gaan

waarschuwen voor die

zonkracht. Door een aan-

toonbare toename van het

schadelijke uv-licht (helaas

groeiend aantal gevallen

van huidkanker) vond men

het kennelijk nodig de zon-

aanbidders te waarschu-

wen. De boodschap is dat

het niet verstandig is om
onbeschermd langer dan

een bepaalde tijd in defelle

zon te vertoeven.

Vandaag tot en met het

weekeinde geven minder

zonkracht, door de bewol-

king die er dan iets vaker zal

zijn en ook de zon zal iedere

dag een fractie minder hoog

aan de hemel staan.

Richting het einde van deze

week en in het komende

weekeinde zijn we weer te-

rug bij af en wordt het ge-

wone Hollandse zomerweer

ouderwets geprolongeerd.

Kleine regenstoringen wor-

den afgewisseld door flinke

opklaringen in de periode

toten met zondag. Sommige

dagdelen pakken dan ook

verrassend goed uit (zater-

dag het eerste dagdeel bij-

voorbeeld), maar langer dan

een halve dag blijft het niet

droog. Op zondag regent het

waarschijnlijkeven.

Koud wordt het niet de ko-

mende dagen. Ondanks de

best aardige weermomen-
ten zo nu en dan heeft deze

zomer het nog niet echt en

wachten is het eens een keer

op een langdurige fase met

mooizomerweer,waarbij het

kwik twee weken lang op de

25 gradenlijn zit. Dan zijn de

strandpaviljoenhouders ook

weer eens in hun nopjes.

#^ #^ #-3-
Temperatuur

Max 19 20 22 20

Min 17 12

60%

15%

wzw.4

13 14

Zon 20% 55% 35%

Neerslag 80% 30% 60%

Wind wzw.4 zzw. 4-5 zw. 5



Filmprogramma
03 juli t/m 09 juli

Dagelijks
12.00 & 14,00

| tjjl Nederlandse versie
I

Dagelijks
16.00 & 18.45

IHfïCHKONICUiSOÏ

NAKNIA
|PRINCECASPIAN|

l© Originele verste

Dagelijks 21.30

SEX
AlVDTHE

taCITY
VERWACHT 17 JULI

MAMMA MIA!
THE MOVIE

©Merel Streep
Pierce Brosnan

VERWACHT 30 JULI

LI Fl !_!_•©

r Nederlandse versie I

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zand/oorf
Tel: 023-571S48Ó

www.circjszandvoort.nl

RADIO + TV

Dinsdag

19:00 Royon-a

23 oo NightW

lip ie

1

iV^S

RTV N-H
KADIO + TV N()()RI]-H()LLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

iiiiiiiiiirnTim

Kung Fu Panda
Po (Jack Black) is

een luie panda die

de Uitverkorene

blijkt te zijn om
de vallei te red-

den van het ge-

mene luipaard

Tai Lung. Hij moet

daarom in de leer

bij Kung Fu mas-

ter Shifu (Dustin

HoffmanJ.Pozet

de wereld van de

Kung Fu com-

pleet op z'n kop!

Hij wordt een

held door te le-

ren dat als hij in

zichzelf gelooft,

hij alles kan be-

reiken.

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 - 1139 1478 of

info@zvo-verspreiders.nl

öZandvoortse
Courant

agggri

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad ZandvoortIl
Sex and the City

Cet Carried Away
Het leven van Carrie

Bradshaw is erg veranderd. Ze

schrijft geen columns meer

voor de krant, maar werkt

aan haar vierde boek. Ze

heeft eindelijk wat geld kun-

nen sparen en een stabiele

relatie met Mr. Big. Ook voor

haar vriendinnen Charlotte,

Miranda en Samantha is er

veel veranderd. Charlotte

adopteerde samen met
haar joodse man Harry een

Chinees meisje. Miranda

heeft zich met Steve enhun alshaarvriendinnenineen

zoontje Brady in Brooklyn vaste relatie in Los Angeles.

gesetteld, maar zij mist Toch hunkeren ze alle vier

haar leven in Manhattan, nog altijd naar ladingen de-

Samantha, die ooit zo op signer kleding, pikante bed-

haar seksuele vrijheid was verhalen, scherpe humor en

gesteld, bevindt zich net liters Cosmopolitan!

%
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DenkaanZandvoort

enjedenkt...aanhet

circuit! Op Circuit

ParkZandvoo rt vin-

den vele grote races

plaats, denk bijvoor-

beeld aan de DTM
en AiGP. Op zulke

racedagen staande

wegen van en naar

Zandvoort vast,

loopt het dorp over

van raceliefhebbers

en hoor je de hele

dag het geluid van

brullende motoren

en gierende ban-

den. Wat vinden de

jongeren van deze

dagen? Is het één

en al gezelligheid

of zorgt het circurt

ook voor overlast?

"De oveTlast die het cücuit verooTzaakt weegt niet op

tegen de voordelen die Zandvoort uit dit park haalt"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Volkomen mee eens! Het circuit brengt naar mijn idee alleen maar gezelligheid met zich mee. Ik

geniet iedere keer weer van de entourage die bij de races komt kijken! Het geluid van de auto's die

je in de verste verte hoort, dat is toch puur genieten? Ik zeg hoe meer racedagen, hoe beter! Het

zijn er al zoweinig..."

Jelica Petrovic, 18 jaar, begint in september met een opleiding tot schoonheidspecialiste:

"Natuurlijk hoor je soms het geluid van het circuit en ook is het druk als er een race is. Om 17.00 uur

de deur uit gaan met de auto is er dan niet bij. Maaropeen gewone mooie zomerdag, zonder race,

is het ook druk! Die drukte blijf je nou eenmaal houden in een badplaats. Het circuit hoort echt bij

Zandvoort en de overlast vind ik te verwaarlozen."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid

"Het circuit maakt Zandvoort uniekin de hele wereld. Iedereen die overlast ondervindt ad viseer ik om
te verhuizen. Zandvoort moet weer een badplaats met allure worden. Het dorp holt hard achteruit,

daar heeft het circuit ook on der te lijden. In Zandvoort ontbreekt visie en lukt het wethouders con-

tinu om plannen te ontwikkelen voor het ronde archief. Herbouw de boulevard met een Bad hotel,

Kurhaus en Passage, zodat men in Monaco kan fluiten naarde Formule 1!"

Met meer dan elf man sterk

vertrokken ze naar de plek

waar het allemaal

beuren. Stephan Belunek

maakte met zijn vrienden

een tripje naar Basel om
met eigen ogen te ervaren

wat er zich daar allemaal af-

speelde rondom het EK voet-

bal. Stephan vertelt: "De reis

ernaartoe was echt super ge-

zellig. Lekker meezingen met

Hazesom in de stemming te

komen. Eenmaal aangeko-

men op de oranjecamping

hebben we ons tentje neer-

gezet en vervolgens de trein

gepakt richting Basel. Toen

we bij de volgen de halte aan-

kwamen werd detrein over-

laden met Oranjesupporters.

Springend en zingend ver-

volgden wij onze reis."

Oranje-invasie

"Het eerste wat ons opviel

was de enorme mensenmas-

sa, een echte oranje-invasie.

Overal waar je keek zag je

oranje! Zelfs de Zwitserse

bevolking liep in onze kleur

rond!",lachtBelunek.ln Basel

waren verschillende plekken

om de wedstrijden te volgen,

fanzones en zelfs een ware

oranjekade.

De wedstrijd

Een grote teleurstelling

heerste over Nederland na

de nederlaag. Hoe was dat

eigenlijk in Basel? Stephan

legt uit: "Als je daar tussen

de mensen staat is je be-

leving zo veel anders dan

thuis voor de buis. Je leeft

de hele dag naar de wed-

strijd toe en verwacht datje

wint. Toen Nederland achter
\

stond merkte je de hoop op
j

een doelpunt. Het gevoel als

die goal dan komt is onbe-
j

schrijfelijk. Iedereen vloog

elkaar om de nek. Ik denk

dat je ergste vijand opeens
j

je beste vriend had kunnen

worden. Het was echt ge-

nieten. Ondanks een gevoel
!

van ongeloof bij het verlies,

hadden we een mooie dag

gehad. Verdiend verloren, dat

vond toch wel iedereen."

Zaterdag 5 juli:

Muziekfestival in centrum Zandvoort,

met op verschillende podia in het dorp

live muziek. Het festival duurt deze

avond van 19.00 uur tot 00.00 uur.

Voor de Chin Chin en Café Neuf o.a.

de superswingende band Buckwheat,

tGrand Café Danzee presenteert van-

Jyaf 20.00 uur Crazy Pianos en op het

Dorpsplein, voor Yanks Saloon, speelt

de pittige damesformatie Too Hot To

Handle live on stage.

Zondag 6 juli:

Het is weer tijd voor... Zandvoort(A)live!

frHet populaire strandfeest bij pavil-

joen 13 (Skyline), 14 (Bruxelles) en 15

HMango's Beachbar). Je kunt de hele

niddag en avond genieten van zeer

Jiverse soorten muziek. Het feest

I begintom16.oouurenduurttotoo.oo

Puur. Met o.a. JeWelste, smartlappen

[ karaoke, Balkan Beats, Latin House,

, Ricky Rivaro enTettero.

I Zondag 6 juli:

Ben je na Zandvoort (A)live nog steeds

liet uitgedanst? Dat kan je naar de

afterparty bij Grand Café Danzee!

'Aanvang 23.00 uur, met DJ Sheela.

COLUMN
I amsterdam

Wie had dat ooit gedacht...

Ilja die gaat werken in de

grote stad. Het was vanaf

dagi een groot avontuur. Zo

kwam ik oog in oog te staan

met nieuwe uitvind in gen. Ze

noemen het ook wel trams.

Deze lange, slingeren de slan-

gen met raampjes, waar je

ook nog in kunt zitten, rijden

overal en nergens door de

grote stad. Als je een kaart

hebt met nummertjes erop

mag je mee. Ook hebben

ze van die witte strepen op

de weg, die me wel bekend

voorkwamen. O pzo'n plaats

mag je altijd oversteken in

Zandvoort. Maar in de grote

stad... ja, daar gaat het heel

anders. Gewoon heel hard

rennen en als je voor kijkt

moetje eigenlijk ook achter

kijken, maar als je dan naar

achteren kijkt moet je ook

zorgen datje links en rechts

niks mist.

Poeh, gelukkig, ik ben er. Aan

de andere kant van de weg.

Met klokkende oksels en

paniek in m'n hoofd kijk ik

naar het plattegrondje dat

ik vorige week al netjes had

uitgeprint. Op die manier

heb ik me al 7 dagen men-

taal voor kunnen bereiden

op deze reis, maar het blijft

een uitdaging... Volgens mij

moet ik rechtdoor. Op het

moment dat ik een stap zet

vliegen er 2 duiven langs... de

derde had ik helaas niet zien

aankomen. Goed, welkom

in Amsterdam. Na een half

uur lopen begin ik lichtelijk

de moed op te geven. Naast

Johnny Jordaan plof ik op

een bankje.

Inmiddels heb ik twee maan-

den in degrotestad gewerkt

en heb ik zo ongeveer alle

hoekjes van onze hoofdstad

bekeken. Ik heb tegenwoor-

dig ogen aan alle kanten

van m'n hoofd, spreek 175

verschillende talen en weet

nu ook nog het verschil tus-

sen een tram, een trein en

een metro. Wat een

wereldstad, ik zal je
JJ

missen. Het is va- ^j

kantie, welkom in Z
Zandvoort. '=•

&
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Bloemen vertellen

joiw verhaal

Haltestraat iïj ZanAoort til.: 02J-V ]ZO tó

Wekelijks de krant lezen op internet?

www.zandvooTtsecouTant.nl

DORSMAN
ASSURAMÏ3ËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volge-ns Politie Keurmerk Veilig Wonen
llt»3ft+»¥i - B*n*^w^h. - Ui^HLidÉrt - H**rrt«r«t* - Zanrivftarl

r H. WILLEMS E

ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse©planet.n

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2*H 259

Vooral uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

1

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

"1 til- Mi MritMC VM nilu u* j£
1 ; f «ttmAtt *«! Ar

\ HjutifiOnna-M M ftj
IE W K3Ï7I «SO VU

wwrw-outobedrijfjon-dvr^j 1 l. m

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier z a n d <oi utl wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
et«n™„d t ba» C n aT

de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering voïi ""ja 'dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk djferMste

Tevens door u i

Ifdeweek

t\'i sn e/K." 'tvt'-'i of'Spatie in een apart Vakje plaatse

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:.T 0-, er

Te ,„

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden /weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Te koop:

Kersenhouten eettafel

van Jan des Bouvrie.

Afm.i.oo xi.60 m,in

zeer goede staat, €250.

Tel. 571 7545 of 06-4611 7172

Aanbieding tot 1 augustus:

heerlijke voetmassage

+ complete gezichtsbe-

handeling, samen €50.

Gezichtsbeh. bestaat

uit: reiniging, peeling,

stomen, verwijde-

ren oneffenheden,

massage en masker.

2 uurtjes heerlijk voor jezelf.

Beautysalon Myrna (va n de

Zamster),Van Speijkstraat

2/101, tel. 06-4831 8230

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur.

Tel. 06-53693409

Altijd een hond willen

hebben maar geen tijd?

Mijn fantastische lieve

hondje Delores (9 mnd)

wil graag af en toe in

Zandvoort logeren.

Zij houd zoveel van hard

rennen op het strand en

kan dit nu niet omdat

ze in de stad woont.

Delores heeft een heel

lief karakter, maakt

niks stuk, is dankbaar

enz. Bovendien is ze erg

mooi. Geïnteresseerd?

Bel dan: 06-57318880

Te huur:

loods in Zandvoort,

330 m.2.

Info: 06-53490026

Woningruil:

A.:
;

•

.-:..7 j

centrum Haarlem,3-kamer

aangepast appartement

3 hoog. Mooi uitzicht

op Bakenessegracht.

Aangepaste keuken en

toilet met sproeier en

droger, veel ramen en

uitkijk op gemeenschap-

pelijke tuin aan het water.

:jevi.

in Zandvoort:

Appartement of woning,

aangepast, met lift of

tuin. Liefst 3 kamers.

Bel 06-3850 4796

Woningruil:

+: -y: :

3-kamerflat,

2 minuten van het strand,

met balkon op het Zuiden.

Gevr.:

3-kamerwoning met

tuin(tje).Tel.57i99og

Gezocht:

barpersoneel

voor discotheek.

Info: 06-53490026
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Een trouwe badgast
Al 40 jaar bezoekt Hedy Unnützer onze badplaats. Met

haar man, die aannemer was, en hun drie kinderen lo-

geerde zij bij Onkel Piet Heemkerk en zijn vrouw Tante

Anneliese. Kwekerij de Notendop heette hun 'Zimmer mit

Frühstück' aan de Zandvoortselaan. Jaren later, toen oom

en tante overleden waren en Hedy al jaren weduwe, bleef

Zandvoort haar trekken. Elk jaar komt zij, nu als echte toe-

rist, naar het dorp.

"Ik heb het dorp zien veran-

deren. Niet altijd ten goede.

Veel mooie winkels zijn

verdwenen." Maar daarom

houdt ze niet minder van

Zandvoort. Haar zweite

Heimat. Nederlands spreken

gaat met moeite, verstaan

doet ze het echter heel goed.

Pas dus op wat u zegt! Ze

vindt de in haar ogen bijna

wanorde van Nederlanders

zo fijn. Niet zo Pünktlich.

Verkeerslicht op rood, maar

er komt niets aan? Dan loop

je toch gewoon over. Bijna

ondenkbaar in Duitsland.

En al die potten met plant-

jes in detuinen."ln het klein-

ste potje stoppen jullie nog

een plantje", lacht ze. Hedy

maakt eindeloze strandwan-

delingen, genietend van de

frisse zeelucht. "Holland is

zo heerlijk vlak!" roept deze

wandelfanaat.

Vaste rituelen

Zodra ze in Zandvoort is, holt

ze naar de normaalste zaak

aan het Raadhuisplein voor

een Mokkaschnitt. Met bus

80 een dagje naar Haarlem,

ze weet precies hoe de strip-

pen kaart werkt. Woensdags

op de markt koopt zeeën ge-

bakken visje om het op een

bankje aan de Boulevard op

te eten. Ook bezoekt ze al-

tijd het graf van Onkel Piet

en Tante Anneliese op de

begraafplaats in Noord. Ze

ergert zich een beetje aan

de vaakslecht onderhouden

graven in Nederland: "So et-

was gibt es bei uns nicht."

Inkopen

Hedyheeft in de loop derja-

ren een hele vriendenkring

opgebouwd in Zandvoort,

die ze allemaal even gedag

komt zeggen. Voordat ze

per trein of bus weer naar

Koblenz reist, slaat ze vla en

cassis voor haar kleinzoons

en rozijnenbrood voor zich-

zelf in. Want dat hebben ze

Zuhause niet.

Allemaal beestjes
Het is wetenschappelijk bewezen dat het houden van dieren

bevorderlijk is voor de gezondheid van de mens. Een kat op

schoot verlaagt de bloeddruk. Meer bewegen is een must:

Loop naar de pomp! Maar wel met de hond natuurlijk.

Maar als er een kollonne

mieren door de keuken mar-

cheert, worden wij niet zo

vrolijk. Die gaan we te lijf

met... kaneelpoeder Mieren

in de tuin zijn heel nuttig,

dus als ze een nest op een

ongewenste plek maken,

pesten we ze weg met een

teentje knoflook.

Pissebedden alias urineledi-

kanten houden van vochtige

ruimten. Goed ventileren is

het devies en leg een halve

aardappel in de buurt. Daar

kruipen ze in. De volgende

dag gooit u de pieper mét in

tuinofduin.

Ook zo de smoor in als de

slakken uw mooie Hosta's

hebben opgevreten? Er zijn

Hostasoorten met dikkere

bladeren die slakken niet

zo graag lusten. U kunt bij

vochtig, warm weer zelf op

slakkenjacht gaan en ook de

eitjes verwijderen. Slakken

gaan 's avonds en 's nachts

uit eten. Dus als het donker

wordt met de zaklamp op

slakkensafari!

Katten zijn schatten. Maar

niet die van de buren, die

uw tuin bemesten. Het kruid

Wijnruit vinden ze vreselijk.

Als dat niet afdoende is, zit

er niets anders op dan met

een emmertje naar Artis af

te reizen (tram 9) en een

lading zebrapoep of leeu-

wenstront te halen. Als u

dat in de tuin strooit, komt

er gegarandeerd geen kat

meer in de buurt!

Weleen emmermet goed af-

sluitbaar deksel meenemen,

anders wordt u uit de tram

gezet.

Een orkaan is een normaal natuurverschijnsel. Maar als je

als kind aan zee woont, is het heel spectaculair. Wie weet

wat er allemaal aangespoeld is en langs de vloedlijn ligt...

Als de ergste storm geluwd

was, togen wij, vader, moeder,

broer en ik naar het strand om
'bijzondere dingen' te zoeken.

Spanning en sensatie! Een

keer vonden wij een fles met

een briefje erin afkomstig van

een zeeman uit Newcastle.

Jammer genoeg was het

adres niet helemaal goed te

lezen, zodat we geen briefje

terug konden sturen. Boeien,

vaten stookolie, schoenen,

van alles en nog wat kwamen

we tegen. Als het om een on-

duidelijk voorwerp ging, had

mijn moeder de gewoonte om
er even tegenaan te schoppen.

Hels werd mijn vader dan. Het

kon wel eens een schotelmijn

zijn die onder het zand van-

daan was gekomen. Br schij-

nen tijdens de oorlog veel van

die projectielen op palen langs

de kast te hebben gestaan, die

met stormen erafgeslagen wa-

ren en onder het zand terecht

zijn gekomen...

Veel dorpsgenoten zullen zich

de zakjes meel herinneren, die

tijdens een flinke december-

storm aanspoelden. Alleen

het buitenste deel was nat

en dat meel vormde een be-

schermend korstje. Je mocht

die zakjes nietmeenemen van

het strand. Er werd druk ge-

patrouilleerd door de politie.

Mensen liepen afen aan, met

zakjes meel op hun nek. En

kwam een smeris langs, dan

gooiden ze, hup, het zakje in

destruiken en haalden hetop

als de kast veilig was. Teilen

vol Zandvoortse oliebollen

zijn datjaar voor de jaarwis-

seling gebakken met meel

van bet strand. En lekker dat

Een tuin in het duin
Wat wij kennen als 'het duin' langs de Frans Zwaanstraat

en de Cort van der Lindenstraat, behoort officieel tot het

zeedorpenlandschap. Het duin verschilt wezenlijk van de

Amsterdamse Waterleidingduinen (AW) achter het hek.

Beide duingebieden zijn van Waternet. In dit voorste stuk

duin mag je met je hond wandelen. Volgens de kenners ko-

men hier viermaal zoveel planten- en kruidensoorten voor

als in de AW-duinen en er bevinden zich nog een vijftal

groentetuintjes.

Henriëtte van der Donk is

een van de groentetelers.

Het verbouwen van groen-

ten zit haar in de genen,

want haarvoorouders waren

de eerste tuinders die groene

groenten op de markt brach-

ten. In een duinvallei, lekker

beschut tegen harde wind,

heeft Henriëtte samen met

twee collega-tuinders een

omheind stuk grond waar

haar groenten in keurige rij-

tjes staan. Geen spatje on-

kruid is er te vinden. In haar

koude kas groeien komkom-

mers, tomaten en aubergi-

nes. Op haar land verbouwt

ze o.a. kool, rabarber, sperzie-

en snijbonen, bietjes, allerlei

kruiden en aardappeltjes.

Niet de bekende duinpieper,

maar wei bintjes en nicola's.

Luilekkerland voorde dieren

die indeduinen leven? "Nee

hoor, valt mee, konijnen ko-

men niet door de omheining

en ik verhoog de afrastering

met takken, zodat het herten

moeilijk wordt gemaakt er-

over heen te springen", lacht

Henriëtte. Soms vindt ze wat

vreemde sporen, maar de

schade blijft beperkt. Ze tui-

niert biologisch: dille naast

de tuin boontjes om luizen te

weren en uien naast dewin-

terwortel om wortelvlieg te

voorkomen.

Is zandgrond zo vrucht-

baar? "Welnee, het komt

door de mest." Eén keer per

jaar haalt ze een aanhanger

koeienmest bij een boer en

gooit dat in de geulen die ze

gegraven heeft. Daar over-

heen komt zand, dat alleen

voor het transport van het

water zorgt. De mest is dus

het geheim. Er staat zoveel

op haar land, dat eet ze niet

allemaal zelf op. "Ikgeef veel

weg aan mijn kinderen en

mensen kunnen bij mij een

vers pondje groenten kopen."

Henriëtte tuiniert niet alleen.

Haar kleinzoons Henrique

van zeven en Lucas van vijf

hebben hun eigen plekje

waar ze zelf plantjes mogen

kweken. "Geweldig vinden

ze dat!"zegt oma Henriëtte.

Jong geleerd, oud gedaan.

Ze 'kweekt' dus niet alleen

groenten, maar ook een vol-

gende generatie tuinders.

O. ^>



Aangewaaid 6ij... Safari CêuGf

Lekker lui vandaag, of toch nog even sportief doen? Zien

en gezien worden is niet altijd waar het om draait. Zeker

op het strand moet er ruimte blijven om jezelf te kunnen

zijn. Waar is dat authentieke strandgevoel nu eigenlijk

gebleven? Het gevoel van ongedwongenheid en gastvrij-

heid.... Hup! Schoentjes uit, mouwtjes opstropen en lekker

met de voetjes in het zand. Biertje erbij? Safari Club streeft

naar deze ouderwetse gezelligheid en laat zich daarvoor

graag van zijn beste kant zien.

met nieuwe doelen voor

ogen: "Iedereen welkom, dat

is waar wij voor staan. Bij veel

horecagelegenheden zijn er

lange wachttijden qua be-

diening. Dat moet allemaal

veel makkelijker. Bij Safari

Club streven wij naar een

goede service; snel, gastvrij

en vooral beleefd en vriende-

lijk", vertelt Herman.

Evenementen

Safari Club is in oppervlakte

h et g rootste st ra nd pavi Ijoen

van Zandvoort. Dit biedt ui-

teraard vele mogelijkheden

op het gebied van evene-

menten. "Van bruiloft tot

bedrijfsevenement; de sfeer

Twee
j

ar gelee en begon

de Amsterdamse eige naar

Herma i Kuijper aan een

avontu jr. Hij na Ti strand-

paviljoe n 2 'Safari Club over,

van het strandpaviljoen, sa-

men met het naastgelegen

'Beachhouse', is voor zowel

grote als kleine groepen zeer

aantrekkelijk. Verschillende

evenementenbureaus kiezen

ons als locatie voor hun eve-

nement", legt Kuijper uit.

Reclame on the Beach

Eén van de evenemen-

tenbureaus waar Safari

Club mee samenwerkt is

Bakker&Clients, o.l.v. Erik

Bakker. Zij organiseren ver-

schillende bedrijfsevenemen-

ten in de regio Amsterdam.

Zoverzorgen zij bijvoorbeeld

het Reclame on the Beach

evenement, dat afgelopen

zaterdag 28 juni plaatsvond

op het strand bij paviljoen 2.

Toen ik aankwam bij Safari

Club werd ik verrast dooreen

grote mensenmassa. Veel ge-

lach, gezelligheid en vooral

een hoop rondvliegende vol-

leyballen. Wel zo'n 60 ver-

schillende reclamebureaus

uit Amsterdam en omstreken

kwamen vandaag bijeen om
tijdens een volleybaltoernooi

tegen elkaarte strijden. Voor

500 creatievellingen is deze

dag op poten gezet en heeft

Safari Club, in samenwerking

met Bakker&Clients ervoor

gezorgd dat het de gasten

vandaag aan niets ontbrak.

Om dit te kunnen realise-

ren is teamwork één van de

belangrijkste factoren. "De

samenwerking met Safari

Club gaat ontzettend goed.

Er wordt naar ons, als klant,

prima geluisterd en dat is van

groot belang. Het personeel

speelt hierbij een betekenis-

volle rol; bij Safari Club zijn zij

aanwezig en denken ze mee.

Er kunnen altijd onverwachte

dingen gebeuren tijdens een

groot evenement en dan is

het fijn dat er mensen zijn

waar je op kunt rekenen",

vertelt Bakker. Coöpereren en

ergens voorstaan. Dit wordt

mij maar al tegoed duidelijk

wanneerikmijeen weg baan

tussen alle sportievelingen

die vandaag aanwezig zijn. Ik

volg een tijdje het team van

Draft.een reclamebureau uit

Amsterdam met we leen heel

bijzonder volleybalshirt....

De rug is bezegeld met

omvallende bowlingkegels

en de tekst: "Smashingl

balls bowlingteam".Achja,

in de reclamewereld kom

je uiteraard aparte dingen

tegen. Echter viel mij op

dat ze de naam toch veel

eer aandeden met hun

knallende opslagen en

hun herhaaldelijke over-

winningen. Maar helaas,

geen plekje in de finale.

De eerste prijs was weg-

gelegd voor The Concept

Group...

Walking in a

winterwonderland...

Zoals al een aantal keer bij

paviljoen Riche het winter-

wonderland evenement

heeft plaatsgevonden,

zou ook Safari Club in de

winter graag toeganke-

lijk zijn voor verschillende b.

doeleinden. Geen gek idee,

met de capaciteiten waar- J

overdit paviljoen beschikt!

Laat dat kerstdiner maar

komen...

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas;
Et zijn dit jaar weeï veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas teTecht kunt.

Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

7^% j.jl En A /"T I C I
Be^t.^ nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € j,$o)

Lm\J D/\ t KAL I 1 1 ! Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Reken zelf uw voordeel uit!
oonmalie eratis een Zandkorrel plaatsen.

Wilt u ook extra profiteren bij het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar profiteren van heel

veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

j^ANDVOORT

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Gemeente Zandvoort
2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Gemeenteli |!;e pub ic:;tie week 27 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 24juni en de

verdere in week 26 door het college genomen besluiten zijn

1 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balieenopdewebsite.

Raad stelt ie wijzigingsverordening APV 2008 vast

Conform artikel 139 Gemeentewet maakt de gemeente

Zandvoort het volgende bekend. De gemeenteraad van

Zandvoort heeft in de vergadering van 24 juni 2008 de

"ie wijzigingsverordening APV 2008" vastgesteld. De wij-

zigingsverordening geldt als aanvulling op de APV 2005

en bestaat uit een nieuw artikel dat het mogelijk maakt

op grond van de APV een straatverbod en een gebiedsont-

zegging op te leggen op de daartoe aangewezen locaties

Een daartoe aangewezen locatie zou ook kunnen zijn het

gehele grondgebied van de gemeente Zandvoort. Deze

verordening treedt inwerking op vrijdag 4 juli 2008 en ligt

van vrijdag 4 t/m donderdag 31 juli 2008 ter inzage bij de

Centrale Balie in het Raadhuis en staat voorts op de website

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- Flemingstraat 348. plaatsen dakkapel, ingekomen 23 juni

2008, 2008-124LV

- Zandvoortselaan 165, sloop en vervangen gevelpart :j. Ingeko-

- Ampère straat 8, vergroten toegangsdeur, Ingekomen 23 Juni

2O08,20o8-126RV

- Burgv.Fenemaplein 2, plaatsen fietsenstalling, ingekomen 25

juni 208, 2008-128LV

Bentveld:

- Langelaan 14, plaatsen dakkapel achterzijde, ingekomen 23

juni 20o8,20o8-i23l_v

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

- Herinrichting kruispunt Tolweg - Dr.C.A.Gerkestraat, i

men 26 juni 2008, 20o8-i2gVr

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en redame-vergunningen

Bsrrjveld

- Duindoorn laan 17, plaatsen berging, verzonden 24jun

ntenvergui

ergum :enda

- Stichting Zandvoort (A)live voor 3 muziekevenementen op zon-

dag 6 juli, zaterdag g augustus en zondag 10 augustus 2008

- Stichting Zep voor het Muziekfestival op zaterdag 5 juli, het

Salsa muziekfestival op 19 juli en het Jazz muziekfestival op 2

augustus 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden Belanghebbenden kunnen gedui end e

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

ve 1 zenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft is dit de publicatiedatu

netv eld.i-.ev "bez\

U richt uw bezwaarschrift

de rechterbovenhoek van

;emeester en Wethouders,uw brief aan het college vai

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij devoorzieningenrechtervande Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 16212003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikba;

t/m donderdag 8.30 - 17.00 u

via (023) 574 01 00, rr

en vrijdag 8. 30-16.

o

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rken i nzandvoort.com.

Voor het vinden of^jnb ede:" var, sanen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Redders op bezoek bij donateurs
Vorige week woensdag hebben de redders van de Zand-

voortse afdeling van de KNRM een willekeurig uitgezocht

aantal donateurs verrast met een bezoekje. Een drietal van

hen had het overlevingspak aangetrokken en verplaatste

zich door middel van het kusthulpvei leningsvoertuig door

Zandvoort. De donateurs, door de reddingmaatschappij

Redders aan de Wal genoemd, konden de geste bijzonder

waarderen.

De jubileumeditie van 'De Reddingboei', een kwartaalblad

voor de Redders aan de Wal, was voorde KNRM aanleiding

om op unieke wijze haar donateurs te bedanken. De dona-

teurs toonden zich blij verrast met de bijzondere aandacht

voorhen.WethouderWilfredTatesen raadslid BrunoBou berg

Wilson, beiden al ja ren donateur van de KNRM, werden door

de redders uit hun commissievergadering gehaald om hen

te bedanken. Een ander commissielid vond het zo een goede

geste dat hij direct besloot om donateur te worden. Tijdens

de tour door Zandvoort werden de redders ook nog aange-

sproken dooreen dorpsbewoner die tot grote verrassing van

de redders aangaf de donaties gedaan bij het overlijden van

een familielid, aan het reddingstation Zandvoort te willen

overmaken. Het aantal Redders aan de Wal in heel Nederland

bedraagt circa 82.000, in Zandvoort zijn 350 donateurs die

er met hun financiële bijdrage mede voor zorgen dat de

Zandvoortse 'red boot' Annie Poulisseen het boten hu is er

altijd piekfijn uitzien.

Q, £>



Hierbij willen wij de sponsors bedanken die het

10- (Kl)ab v/d Moolen golftoernooi mede tot een

onvergetelijk succes hebben gemaakt en de sponsors zijn:

SENTINEL ALARM SYSTEMEN
EXPROM RELATIEGESCHENKEN

GOLFSHOPPER
CAFÉ RESTAURANT LAUREL & HARDY
KOSTVERLOREN VASTGOED BEHEER

C'EST BON
SPORTS CUP
PIET V/D MIJE

GIESBERGEN AUTOSCHADE
GARAGE BUSSCHER

RESTAURANT LA FONTANELLA (DE NEUS)
CAFÉ RESTAURANT MOLLIE & CO
HARRY & TOOS (BUSSTATION)

LOUIS V/D MIJE
CAFÉ BLUYS

PETER LOGMANS
ROB'S FLOWERSHOP

HOLLAND CASINO ZANDVOORT

Mochten wij nog iemand vergeten zijn

dan daarvoor onze excuses

Caroline & Ab van der Moolen

Zandvoortse Courant • nummer 27 3 JULI 2008

AUTOSPORT

Ab Bol wint io e Kl(ab) v/d. Moolentoernooi
Het tweede lustrum van het Kl{ab) v/d. Moolentoernooi heeft

in de persoon van Ab Bol een sterke winnaar gekregen. Onder

goede klimatologische omstandigheden, veel zon en een lek-

ker windje, haalde hij op de Purmerendse Burggolfbaan maar

liefst 36 Stablefordpunten met een handicap van 13!

Het jarige toernooi is ooit

doorAb v/d. Moolen opgezet

voor een vriendengroep en

puur voor de gezelligheid. Nu,

tien jaar later, doet hij het nog

steeds voor die gezelligheid en

leeft 'zijn'toernooi nog steeds

onder de Zandvoortse gol-

fers. Weliswaar zijn er in het

verleden meer deelnemers

geweest, 124 in de top, maar

de 52 golfers die voor deze

editie hadden ingeschreven,

kregen waar voor hun geld.

Een zeer moeilijke baan met

veel waterpartijen en veel,

grote zandbunkers. Het was

dan ook niet verwonderlijk

dat menigeen klaagde over

zijn of haar spel. Deelnemer

Peter Auberlen: "Ik denk dat

ik in alle bunkers heb gelegen.

Wat een baan: moeilijken dan

nog veel water en zand ook!"

Dames
Ook onder de zeven dames

die hadden ingeschreven wa-

ren er die niet echt gelukkig

aan heteindevan hun ronde

binnenkwamen.PieGansner

bijvoorbeeld had een club

stuk geslagen en was een

groot aantal ballen kwijtge-

raakt. Jules Va sterman echter

was in haar nopjes. Niet al-

leen won zij de dameswed-

strijd maar ook sloeg ze de

longest drive en de neary. Bij

de heren sloeg Ralph Kras de

bal het verste weg en de ne-

ary was voor Cerard Koper.

Uitslagen:

Damesn.Jules Vasterman met

31 punten, 2. Louise Balledux

(25). 3. Marja Keur (22).

Heren: Cat. I: i. Ab Bol met

36, 2. Toon v.d Hooge (33), 3.

Martin Spaans (32).

Cat. II: i. Barend Oosterom

(38), 2. Alex Verhoeve (37), 3.

Roel Deesker.

Cat. Ill:i. Arthur Paap, 2.Marcel

Mesman, 3. Dirk Dolle.

Circuit Park
Zandvoort

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort

Op 11,12 en 13 juli zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer

zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006

informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde

UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal zijn

dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Nieuwe koningsklasse op Circuit Park Zandvoort

Volgend jaar zal een nieuwe konigsklasse op Circuit Park Zandvoort rijden: de Dutch GT4 doet dan zijn intrede. Grote

'bakken', die heel hard kunnen rijden, zullen de racefans op het Zandvoortse circuit in vervoering brengen.

Deze klasse is bestemd voor sportieve auto's die in redelijk

grote aantallen worden geproduceerd en die een lagere pk/

gewicht sverhouding hebben dan de GT3 -modellen. Na men

als de Aston Martin N24, BMW Z4, Chevrolet Corvette C6,

Ford Mustang FR500C CT4, Lotus Exige, Maserati Trofeo,

Nissan 350 Zen Porsche Cayman zullen de fans als muziek

in de oren klinken. Moge lijk wordt deze lijst nog aangevuld

met de Opel GT en een Mercedes. Voorwaarde is dat ervan

elk van de auto's minimaal driehonderd stuks opjaarbasis

geproduceerd zijn en dat de auto's goedgekeurd zijn voor

deelname aan het wegverkeer in de Europese Unie en/of

in deVerenigde Staten.

Voor de organisatie en realisatie van het kampioenschap

werkt Circuit Park Zandvoort nauw samen met de Step ha n e

Ratel Organisation (SRO, de internationale organisatie die

zijn sporen heeft verdiend in deGT-racerij).Metde5ROiseen

samenwerking voor driejaar aangegaan. De Nederlandse

SOFTBAL

première van de GT^-klasse zal plaatsvinden tijdens de

Pa as ra ces 2009, welke op 11 en 13 april op 'ons' duinen circuit

zullen worden verreden. De reglementen zullen eén op één

worden overgenomen van de overkoepelende Europese or-

ganisatie, zodat rijders ook in het buitenland kunnen racen

en andersom.

Vorig jaar werd de GT^-klasse door de SRO gestart na het

internationale succes van de GÏ3-categorie. Dit jaar werd

de GT4 ingevoerd in het Brits en Belgisch kampioenschap.

In 2009 is Nederland dus aan de beurt, mede om aan de

vraag naar races met meerdere merken auto's te kunnen

voldoen. Kennelijk is Nederland een beetje uitgekeken op de

merken races die de laatste jaren de hoofdmoot vormden bij

de nationale kampioenschappen.

De raceweekeinden van de Dutch GT4 volgen het Europese

voorbeeld. Dat betekent dat er per weekeinde drie races wor-

den verreden: een racemet een tijdsduur van vijftig minuten,

inclusief een verplichte pitstop en een eventuele rijderswissel

in het geval dat er twee rijders op een auto zijn ingeschreven.

Daarnaast zijn er twee sprint races van elk 25 minuten. Het

me ren deel van deraces zal worden verreden in het program-

ma van het Dutch Power Pack op Circuit Park Zandvoort en

hetTT-circurtvan Assen. Daarnaast staat er een gastoptreden

gepland tijdens de 24 uur van Spa (B) en wordt er gekeken

naar deelname aan andere races buiten Nederland.

Softballers gaan ruim aan kop
Het heren softbalteam is op de helft van de competitie koploper in de 4e klasse C met

drie nederlagen minder dan Thamen 2, de enige tegenstander tegen wie de ZSC-mannen

een nederlaag leden. De twee laatste wedstrijden voor de zomerstop werden beiden

gewonnen. Zaterdag werd AMVJ/U5 2 op Duintjesveld verslagen met 11-1 en maandag-

avond werd ook de uitwedstrijd tegen RCH/Pinguins 3 met 15-10 gewonnen. Het dames-

team van ZSC consolideerde de derde plaats in de 6e klasse E door de uitwedstrijd tegen

BSM 2 met 12-4 te winnen.

5oest. De voorsprong werd

in de 4e inning nog verder

uitgebouwd tot n-i. AMVJ/

US 2 wist in de eerste helft

van de 5e inning niet meer

te scoren, waardoor de wed-

strijd met een verschil van

tien punten in het voordeel

van ZSC voortijdig na 4,5 in-

ning werd beëindigd. Tjeerd

Bu ijs werd met 2x3-5 lag, 3 x

4-wijden 5 honks lagen tegen

de winnende werper. Jeroen

van 't Wout was met twee

honkslagen uit twee beur-

ten (gem. 1.000) de beste

Zandvoortse slagman.

Mentale overwinning

De uitwedstrijd tegen RCH/

Pinguins 3 werd maandag-

avond begonnen met het

nemen van een 0-1 voor-

sprong via een run van Peter

Dou ma, die meteen honkslag

op de kussens was gekomen

en door Ruud Bijl werd bin-

nen ge s lagen . Nadat ZSC

in de 2e inning niet wist te

De thuiswedstrijd tegen

AMVJ/US 2 begon met

een tegenvaller omdat
de Amsterdammers in de

ie inning direct een o-i

voorsprong namen. In de

gelijkmakende slagbeurt

zorgden Jeroen van 't

Wout en Ruud Bijl vooreen

2-1 voorsprong. ZSC stond

deze voorsprong niet meer

af. Na een 2e inning, waarin

beide teams niet wisten te

scoren, nam ZSC in de 3e in-

ning een ruime voorsprot

Liefst 11 ZSC'ers kwamen in

het slagperk. Zij sloegen vijf

honkslagen, terwijl zeven

punten aan het totaal wer-

den toegevoegd, 9-1. E rnesto

Vonsee accentueerde in de

3e inning hoe sterk de ZSC-

verdediging is dooreersteen

slagman in het midveld uit

te vangen en vervolgens voor

een tweede 'nul' te zorgen

met een perfecte aangooi

op eerste honkman Hanvan

scoren, kwam de thuisclub

in gelijkmakende slagbeurt

langszij, i-i. Alex Verhoeven

gaf in de 3e inning de wed-

strijd voor ZSC een positieve

wending. Nadat eerste Tjeerd

Buijs op een honkslag van

Douma voon-2 had gezorgd

vergrote Verhoeven met een

grandslam homerun, waarbij

hij de bal veroverde hekken

sloeg, tot 5 runs. Douma,Van

't Wout en Marcel Paap pro-

fiteerden van de slagpres-

tatie van hun teamgenoot,

waardoordeZSC-voorsprong

op liep naar 1-6. In de gelijk-

makende slagbeurt zag RCH

kans terug te komen tot 5-6.

De rol die de clubscheids-

rechter daarbij speelde was

op z'n minst discutabel, door

onder druk van RCH-spelers

en publiek een honkloper die

eerst door hem was uitge-

geven toch op het 3e honk

te laten staan. Even was de

ZSC-verdediging van slag,

maar door een goede men-

tale instelling kon de schade

worden beperkt en werd de

4e inning benut om de voor-

sprong opnieuw te vergroten.

Hans Rijnders, Buijs, Douma,

Van 't Wout, Bijl en Ver hoeven

brachten het ZSC-totaalopi2

runs, 5-12. In de gelijkmaken-

deslagbeurtzagdethuisclub

nog kans terug te komen tot

9-12. In de 5e inning scoorde

ZSC via Douma, Van 't Wout

en Paap nog drie keer, 9-15.

Dat RCH indegelijkmakende

slagbeurt ook nog een keer

scoorde kon ZSC niet afhou-

den van een dik verdiende

10-15 overwinning, met Buijs

(2-5-g) opnieuw als winnen de

werper. Buijs en Douma sloe-

gen beiden 3 honkslagen uit

3 beurten, terwijlVan 'tWout,

Bijl en Verhoeven in drie beur-

ten ieder twee honkslagen

produceerden.

Regelmatig

Het damesteam boekte in

de uitwedstrijd een regel-

matig en nuttige 5-12 over-

winning op BSM 2. Nieki

Va I ke n st ij n en M a rt i n

a

Balk zorgden in de ie in-

ning al voor 0-2, waarna

BSM terug kwam tot 3-2.

Onze plaatsgenoten liepen

in de 2e inning verder uit-

liep naar 3-5. Nadat BSM
nog een punt had gescoord,

4-5, wist ZSC na een punt-

loze 4e inning nog eens ze-

ven maal de thuisplaat te

bereiken, waardoor Sylvia

Koper (1-2-3) me"t 4-12 de

winnende werpster werd.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Admlnlstratiekanto

As Jan De lig hts

orK. Wille nse Meljershof, fiestauran

MichielvanMaanen

Auto Strijder

Autobed rijf Za ndvo Dit

Makelaardij O.G.

Ondernemers Verenig

BeachClubTien Zandvoort

Bertram& Brood

BeterMobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk B

Oosterduyn Wijkhuize

makelaardij o.g.

uijs Rvan Kleeft

Café Oomstee Pluspunt Boomhut
Cense en van Lingen

Circuit Park Zandvoort

Sea Optiek

5he 5atehcafé

Circus Zandvoort Stichting ZEP

ClubNautique

Danzee

Strandpaviljoen Drieh

Take Five

Dorsman Assurant en Van Aacken Glaszette

EethuysCafé De Za

Gemeente Zandvoc

Poorter Vanhier

VlugFashionMen'sW

Gemeenschapshui WlllemseElektrotechr

Hotel Hoogland

IJzerhandel Zantvo rt

Yanks Saloon

Zandvoort [A)l_ive

JS>
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Stationsplein 15/5

n het luxe appartementencomplex "Monopole II", ook bekend als het

gebouw'met de blauwe balkons", ligt dit zeer comfortabele 3-kamer

appartement op de 2' etage. Het appartement heeft een royale woonkamer

en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim

te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.

Het complex beschikt over een lift.

Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

• Op loopafstand van het strand gelegen

Gebru ik soppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs: €325.000,

Van Speijkstraat 2/147

U zoekt een ruime en lichte hoekwon ing met de luxe van 4 slaapkamers

en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij

het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette

woning in de Van Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de

sleutelwoorden voor deze royale woning.

• Veel lichtinval doorhoekligging

Luxe 2de badkamer (2008)

3 balkons/terrassen

Gebru ik soppervlakte ca. 160m
2

Hogeweg 92
Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van

ca. 250 m2
, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige

centrum en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een grote

biljartkamer, 2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.

Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang

geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum

gelegen.

Enige bewoner op de 4e verdieping

Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur

Afgesloten parkeerterrein voor gasten

Gebru ik sopp erv lakte ca. 220 m'

Burg. Engeibertsstraat 72
Hot el/ Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van

Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede

uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill

restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en

heeft tevens een aangenaam, ruim terrasaan de straatkant.

Op de T* etage is behalve vier 1 -persoonskamers ook een 4-persoons

appartement te vinden. Op de 2" etage zijn nog eensacht 1 persoonskamers.

• Evt.tekoop in combinatie met woonhuis Burg. Engeibertsstraat 70

• Totaal vloeroppervlak ca. 375 mz

Vraagprijs: € 995.000,

-

&>

Burg. Engeibertsstraat 70
Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze

royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het

terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die

deze woningukan bieden!

Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof,

Burg. Engeibertsstraat 72

Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/ prakt ijk aan huis

Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2

Vraagprijs: €569.000,-
<S>

Kostverlorenstraat61

Deze goed onderhouden vrijstaande 30- "jaren villa staat in het geliefde

groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is dan

het lijkt, iets watje alleen maar ziet als je de woning ook van binnen bekijkt.

De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige

keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2
, hoge plafonds, een beschutte

intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, schuur,

zomerhuis, garage en carport.

Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte, van

binnen gezien moet worden

Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie

Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

<&>
Vraagprijs € 745.000,- v,,u„i™.
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CTUEEL
Wethouder dreigt

met opstappen

Veel festivals

afgelopen weekend

Nieuwe VVV presenteert zich aan de Zandvoortse bevolking via de VVV Courant

Vanaf 11 augustus aanstaande zal de nieuwe VVV in een nieuw gebouw aan de

Bakkerstraat gehuisvest zijn. De nieuwe organisatie, opererend vanuit de eveneens

nieuw opgerichte Stichting Marketing Zandvoort, stelt zich via een huis-aan-huis-

krant aan u voor. In deze krant staan ook reacties van diverse organisatoren van grote

Zandvoortse evenementen en leden van de diverse disciplines binnen de Zandvoortse

toeristenbranche.

Het is de gemeente Zandvoort er alles aan gelegen om het

prod u et 'Zandvoorts toer isme' meer bekendheid te geven

in de regio en ver daarbuiten. Niet alleen de Zandvoortse

gasten maa r ook de Zand voort ers zelf kunnen nu kennis

nemen van hetgeen de nieuwe VVV wil gaan doen om dit

te bewerkstelligen. De nieuwe marketingmanager Ferry

Verbrugge en zijn VVV-staf willen Zandvoort opnieuw

op de kaart zetten. Via de 'WV Courant' die u deze week

onder ogen krijgt, kunt u kennismaken met de doelstel-

lingen en beweegredenen van de door de gemeente

Zandvoort zo innig verlangde nieuwe Zandvoortse VVV.

DeVW Courant valt deze week samen met deze krant

bij u op de mat.

NieuweWV
informatiezuilen

'De weg naar 't strand

weten ze wel te vinden,

maar de rest?'

l^ull t'rttri

* Heel fijn volkoren € 1,75

* 4Roomboter

croissants € 3,25

* We eken haartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kop-

je koffie met een gebakje

CHANEL
Kerkstraat 34-36

2042 |C Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

npCLASSJC
Ol_- CO MC 8 B T f

Zondag 13 juli 2008

TRES CALIDES met

Lisette Emmiük - sopraan

Caiia Bos - harp

Desirëe Vergers - fluit

Aanvang: 15.00 uur

Toega}ig: gratis

www.classicconcerts.nl

/erkeersbesluiten om
verschillende evenementen

veilig te laten verlopen.

U leest er meer over in de
gemeente-advertentie.



FAMILIEBERICHTEN

Eerst isje wereld t/root

Je kunt er reizen tot en met

Maar heel dicht bij de dood

Is hij niet groter dan je bed

vonder is geschied

Dan gaat alsjeje ogen sluit

De nieuwe wereld open

Maar als het

Wlllll'lip (!:

Verdrietig, n

waarop zij o

1 bewondei

r ziekte is i

'erlijdenva

Ursula Ygosse-Büsse
- Uschi -

Hohenlimburg (D),

2 januari 1938

Zandvoort,

26 juni 2008

Eric en Iris C^

Dotje H
en verdere familie

Correspondenties

E.R Ygosse

Ahornstraat 22

1971JHrjmuidei

Dec :L"!tiepk-d]"igheiii heeft inmiddels p la a ts sic v. :!-_;.
i

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752

Email: redactie@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag 09.00 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Lettyvan den Brand-Kinderdijk -Tel. 06 -434297 83

Email: letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok - Tel. 06 - 460 460 26

Email: gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes - Tel. 06 - 144 826 85

Erna il: joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk:

Dijkman offset- Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding:

ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl

Tel. 06-1139 H78 - (tevens nabezorging)

Uitgever:

Zandvoort Press B.V.

Oplage:

9. 250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik advertenties en/of teksten uit deze uitgav

r uitdrukkelijke toestemming van de ultgev

BURGERLIJKE STAND
28 JUNI 2008 -4 JULI 2008

Geboren:

Eline, dochter van: Westerburger, Arno en: van Wonderen,

An nette.

Tyn Alphons, zoon van: Zwiersjohan nes Gerardus Alfonsius

en:Maas, Bianca Maria Henrica.

Morris Anthony, zoon van: Zwiers, Johannes Gerardus

Alfonsius en: Maas, Bianca Maria Henrica.

Johannes Julianus, zoon van: Driessen, Johannes Julianus

en: Bos, C hen na h Dhoa.

Ondertrouwd:

Naaijen,Victor en: Luiten, Yvonn e Heléna Maria.

Overleden:

Moll geb. Keur, Dijna,oud 80 jaar.

Ugosse geb. Büsze, Ursula, oud 70 jaar.

Hoven geb. Diergaarde, Johanna Adriana Regina,oud 90 jaar.

Polak geb. Cassee.Elisabeth Johanna Maria, oud 80 jaar.

Van den Bunt.Wilhelmina Antonia.oud 9,3 jaar.

Vermeer, Willem, oud 83 jaar.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 13 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. C.Meijer uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor H.Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D.Duijves

WATERSTANDEN

BEAC H.X.1CLUBTIEN
Weer ofgeen weer

altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant aan net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

WIR
aloerwerltuWlj

| Jê $• Henk

5luiis

De specialist voor

alW bloemwerK!

HaltestraatÖ Landvoort tel.: 02>-J7 120 oO

Hoog LaagW A
Hoog Laag Hoog

Do 10 05.36 09.44 18.20 22.09

Vr 11 06.26 10.50 19.06 23.05

Za 12 07.16 11.54 19.44

Zo 13 00.15 7.55 13.15 20.56

Ma 14 01.36 08.45 14.15 22.05

Dl 15 02.36 10.27 15.10 23.05

Wo 16 03.26 11.45 15.55 23.56

Do 17 04.06 12.15 16.30

'Doop' voor nieuw bestuur

Kortebaan draverij
Volgende week donderdag 17 juli, ondergaat het nieuwe

bestuur van de stichting Kortebaandraverij, onder voorzit-

terschap van Johan Beerepoot, haar doop. Voor het eerst

organiseren zij de kortebaandraverij op de Kostverloren-

straat: het zijn de 34e draverijen.

Vaste prik op de derde donderdag in juli. 'Oude' mannetjes,

veelal met een d ikke 'bol knak' tussen de lippen diezich ver-

dringen voor de wagen van de totalisator en rijen goklusti-

gen langs het unieke parcours van de kortebaandraverij in

Zandvoort. Uniekomdat er nergens in het circuit van korte-

baan draverijen een parcours redelijk steil omhoog loopt.

Het nieuwe bestuur worden gesteund met hand en span-

diensten door de voormalige bestuursleden Piet Pijper en

Peter Kramer, die het klappen van de zweep kennen en ze

wegwijs hebben gemaakt in het aparte wereldje van de

kortebaan. Ook zal Frits Keur zijn hulp aanbieden. "We be-

merken een goede samenwerking met de gemeente en po-

litie, zeer belangrijk natuurlijk. We zijn dan ook vol goede

hoop dat het ook dit keer weer gaat lukken", zegt Beerepoot.

Naast hoofdsponsors Holland Casino en Casino Royale (uit

de Haltestraat] heeft nog een aantal Zandvoortse bedrijven

zich aan een paard willen binden. Die mogelijkheid is er ook

voor particulieren. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat die

hun sponsorgeld terugverdienen als hun paard uiteindelijk

de koers wint. Voor € 60 hebjealde hele dag plezier.

Voor de aanleg van de baan is circa € 10.000 nodig. Dan zijn

ernogstartgelden te betalen en moet de boel ook weer opge-

ruimd worden, dus het is een redelijk kostbare operatie. "Dat

verdienen we voor een gedeelte terug door de advertenties

in het officiële programmablad. Dat blad komtopdedagvan

de draverij, na de loting die's ochtends in Den Haag verricht

wordt, meteen speciale koerier naar Zandvoort en ziet er al-

tijd prachtig uit. Dan pas weten wij wie er deel zullen nemen.

De organisatie heeft een keuze uiteen aantal pikeurs waarvan

er slechts 24 in Zandvoort kunnen starten, vandaar de lot ing",

zegt sponsorwerver Ton Ariesen. U kunt zich melden voor

meer informatie, of sponsoring, bij Ariesen via 06-53191894

of in café Oomstee, Zeestraat 62 in Zandvoort.

Froukje de Both presenteert

resultaten Klimaatcampagne
In samenwerking met een grote wasmiddelenfabrikant

en 'Tikkie Terug', heeft Klimaatcampagne HIER afgelo-

pen maandagmiddag op het Raadhuisplein de resultaten

van een groot onderzoek naar het besparen van energie

bekend gemaakt. De resultaten werden door RTL-presen-

tatrice Froukje de Both bekend gemaakt. De ministervan

VROM, Jacqueline Cramer, was helaas verhindert de pre-

sentatie bij te wonen.

Aanleidingvan het onderzoek

is de 'Tikkie Terug'-campagne

van RTL Nederland in sa-

menwerking met Procter &
Gamble met ondersteuning

van HIER. Onder de bezielen-

de begeleiding van Froukje

de Both werd hier in januari

mee begonnen. Uit het on-

derzoek is gebleken dat een

halfjaar geleden 42% van

de Nederlanders niet wisten

wat zij moesten doen tegen

de klimaatsverandering. Nu

ligt dat percentage op 33%.

Positief is ook dat 8 op de 10

Nederlanders aangeeft zich

zorgen te maken over die

verandering en bijna 6 op

de 10 daadwerkelijk stappen

onderneemtom een steentje

bij te dragen. De score die een

gemiddeldeNederlanderaan

zichzelf geeft als het gaat om
milieubewust gedrag ligt vrij

CARTOON

hoog: een dikke 7.

Maatregelen die men vaak

treft zijn het scheiden van

afval, elektrische apparaten

minder op 'stand-by' laten

staan, spaarlampen gebrui-

ken en de thermostaat een

graadje a ge r zetten.Wat men

veelal niet weet is dat de was

veelal op 30°C gewassen kan

worden. Dit gegeven stond

centraal toen 'TikkieTerug' in

januari met de campagne be-

gon. Wassen op3o"C in plaats

van op 4o
D
C, bespaart per

wasbeurt circa 40% energie!

Als laatste handeling ont-

hulde Froukje de Both een

ijssculptuur van een ijsbeer

die symbool staat voor het

smelten van de ijskappen

waar dit bedreigde dier zijn

habitat heeft.

KROEG PRAAT
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Haringkraam Arie Koper scoort uitstekend
In de jaarlijkse haringtest van het landelijke ochtendblad

AD heeft de Zandvoortse haringkraam Arie Koper een uit-

stekende 17e plaats behaald. Zo mogelijk was het cijfer nog

beter: een 8,5!

leder jaar test het Algemeen op allerlei zaken.Michelv.d. Plas

Dagblad bij 100 haringverkoop- en Arie Guijt werden op'vlag-

punten de Hollandse Nieuwe getjesdag' verrast meteen be-

zoek van onderzoekers van het

Algemeen Dagblad dat ieder

jaar een onderzoek doet onder

haringverkopers en wel op de

dag dat de eerste Hollandse

Nieuwe weer verkocht mag
worden. De haring wordt ter

plaatse getest op allerlei zaken

als temperatuur, kwaliteit en

hygiëne. Daarna gaan er een

paar exemplaren verzegeld

en gekoeld mee naar een la-

boratorium waar zij verder

worden getest. Aan de hand

van de testen krijgt de haring

een cijfer en dat viel voor de

uitbaters van de Zandvoortse

haringkraam behoorlijk hoog

uit. Topkwaliteit derhalve op

het Raadhuisplein!

Problemen in thuiszorg
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces

maakte wethouder Gert Toonen bekend dat zorgaanbie-

der Amstelland circa 85% van de klanten van CCC Zorg, Van

Gooi en Take Good Care zal overnemen en dat Viva! en Va-

lent de rest voor hun rekening nemen. De regiogemeenten

hadden aan de zes genoemde thuiszorginstellingen op ba-

sis van de aanbesteding in 2006 de opdracht voor de huis-

houdelijke hulp gegeven voor de duur van twee jaar.

Deze gang van zaken staat heden de aanbieders tegen

niet op zich. Landelijk zijn de elkaar uitgespeeld. Volgens

laatste tijd legio zorgaanbie- wethouder Gert Toonen geeft

ders in de problemen geko- ActiZeen verkeerd beeld van

men. Maar liefst 60% draait de realiteit: "Lokale overhe-

met verlies en dreigt failliet den kunnen aanbieders niet

te gaan. Brancheorganisatie tegen elkaar uitspelen. Er

ActiZ verwacht dit jaar een wordt een product gevraagd

verliesvan 96 miljoen.Volgens vaneen bepaalde kwaliteit en

ActiZ hebben de lokale over- de aanbieder schrijft in voor

een bepaalde prijs. Op basis

van een prijs/kwaliteitver-

gelijking worden vervolgens

de aanbieders geselecteerd.

Zorgaanbieders hebben be-

wust, zonder inmenging van

lokale overheden, laag inge-

schreven om zorggebieden

te behouden of te veroveren.

Ik weet dat het steeds moei-

lijker wordt voor de zorg-

aanbieders. Het is daarom

zaak dat ze bij de volgende

aanbesteding, medio 20og,

met een reële prijs inschrij-

ven, zodat men de hulp op

adequate wijze kan verlenen

en de medewerkers op ge-

paste wijze kan belonen en

in dienst houden."

Straatprijs Koninginnedag uitgereikt
De mooist versierde 'Koninginnedagstraat' tijdens Konin-

ginnedag zou beloond worden met een taart. Afgelopen

zaterdag is deze uitgereikt door Harry Lemmens, voorzit-

ter van de stichting Viering Nationale Feestdagen. Het was

aan burgemeester Niek Meijer om hem, samen met Lien

van Driel namens de winnende straat, aan te snijden.

Het was zaterdagochtend

feest in het Gasthuishofje.

Bewoonster Lien van Drie!

was door het organisatieco-

mité uitgekozen vanwege de

uitstraling van haar woning

in de Agneta straat, die grenst

aan het Gasthuishofje. De

straatprijs werd aangedra-

gen door de nieuwe burge-

meester bij zijn aantreden.

Zandvoort moet er blijkbaar

nog wel aan wennen, want

andere straten kwamen niet

in aanmerking. Van Driel en

Meijer sneden gezamenlijk

de taartaan die overigens uit-

muntend smaakte, die werd

gedeeld met alle inwoners

van het hofje.

COLUMN
Volgens mij...

is Zandvoort een groot bruis-

tablet. Zo één die nog lekker

naborrelt in je glaasje water.

Eigenlijk is het geen bruisen

meer: het kolkt en kookt aan

alle kanten. Neem nou wet-

houder Tates, die zaterdag-

ochtend bij de lokale radio in

een interview zijn misnoegen

uitte over de oprispingen van

Ton Hooijmaijersvan provincie

Noord-Holland. Het kookpunt

van Tates liep aardig op omdat

de provincie bezig is de positie

van het Circuit Park te bescha-

digen. De wet houder vindt dat

ervoor hem weinig te besturen

valt. En als de provincie zo door-

gaat dan stopt hij ermee. Niet

te geloven, dan moet je toch

wel erg bruisen om deze boute

uitspraak waarte maken!

Tijdens het weekend was

er nog veel meer te beleven. Ik

kwam gewoon tijd te kort en

moest noodgedwongen keu-

zes maken. Daarom fietste ik

van het een naar het andere

evenement in de hoop dat

ik niets zou missen. Van de

Agathakerk waar de expositie

werd geopend naarde kleder-

drachtenschouwdiedejubi le-

rende Wurf perfect had voor-

bereid. Met de aangeleverde

stroom van café Koper waren

de stalmeesters verstaanbaar.

Voor stroom uit de meterkast

van het Raadhuis moest een

ambtenaar komen en dat

kostte allemaal extra centjes.

Fijn dat er nog bruisende on-

dernemerszijn.

Ook de muziektent had

zondagmiddag geen gebrek

aan belangstelling en in het

Juttersmu-ZEE-um liet de

kreeft aan de bezoekers zien

hoe je uit je jasje moest krui-

pen. "Konden wij dat ook maar"

verzuchtte een dame. "Hups,

gewoon een ander huidje als

je de oude niet meer past!"

Tja, dat lijkt me ook geweldig.

Maar daar moet ik even niet

aandenken: ik ben met an-

dere dingen bezig. Van al dat

gesjees heb ik een geweldige

hoofdpijn gekregen.

Waar lag nou toch dat ™

bruistabletje? Een op- -*

peppertje kan ik best ^
gebruiken! "öï

J>
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IV DE SPOTLIGHTS:

Adn.
vhia, harte gefeliciteerd

nietje &oste verjaardag

'Proos.U

Hoera 14 juli u/crdf'

oma Klssrfje Wendelgelet 80 jsar!

Hartelijk gefeliciteerd en een hele fijne

dag toegewenst van ons allemaal.

3oróq, ?a\ncia, Stepkanie, Simon,

Sltarona, Carla, Kosella, llenard, Oamlo,

?reó, Uelly, Ten, Tonnis, Paula

Ook iemand in de

Spotlights zetten?
|

Bel 023 5732752 of I

info@z»ndvoortsecouraii

Iets te (ver)kopeTi?

Plaats een
Zandkorrel

*i

^ (zie pagina 10) J
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Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
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EVENEMENTEN AGENDA
Week 28* 2008

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Dhr/MevrNaam
Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

| Opsturen naar: Beter Mobiel, Max Planckstr.44, 2041 CZ, Zandvoort
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F H. WILLEMS E

ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse©planet.n

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Juli

5-18 Rekreade

11-13 DTM- (autoraces) Circuit Park Zandvoort

12 Yoga attheBeach-Strand:Paal 69

13 Classic Concerts - Tres Calides, Protestantse

Kerk

14 Classic Concerts -Vox Humana, Protestantse

Kerk

16 Classic Concerts - Strotford School Jazz Band,

Beachclubio

17 Kortebaandraverij - Zeestraat

18 Vismarkt-NH Hoteles

18 Santekraampie - (Rekreade] Gasthuisplein

18-27 Kermis -Circuit Park Zandvoort

19 Tropicana festival - Dorpsfeest, centru m
20 Wielerronde en Solex - Centrum

20 Kadobraderie -Gasthuisplein

20 Classic Concerts - Klassiek concert,

Protestantse Kerk

25 Vismarkt-NH Hotel

27 Kadobraderie - Gasthuisplein

29 Classic Concerts - Silver (Brass] Band,

Beachclubio

31 Opening jazzfestival - Café Neuf

Hot, hot salsaparty bij

café Alex

Komende zaterdag is café Alex aan het Gasthuisplein het

terrein voor de Zandvoortse sa Isa liefhebber. Dan zullen

de Curacaose zanger Edsel 'Payo'Juliet en zijn band Banda

Loca er met hun Caribische klanken voor zorgen dat het

publiek niet stil kan blijven staan. Trek je dansschoenen

aan en maak je borst maar nat! Het belooft een hete party

te worden!

Opzijn geboorte-eiland Cu ra cao en in de Nederlandse salsa-

scène is Ju liet absoluut geen onbekende. Edsel staat garant

voor ritme dat aanstekelijk werkt. Hij is onder andere be-

kend geworden door de hit 'Payo' waar hij zijn bijnaam aan

heeft overgehouden. AI op 12-jarige leeftijd maakte hij met

zijn twee broers muziek in de Curacaose traditie, dus het

Caribische ritme. Ju liet vertolkt nog steeds de Antilliaanse

folkloremu ziek met traditionele instrumenten alsdewiri.de

mandolineendequarta.Desalsapartyin café Alex is gratis

toegankelijk en begint om 21.00 uur.

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

7ë/..' 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

72 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillen se@planet.nl

Tates 'zwaait' met portefeuille

Wethouder Wilfred Tates overweegt zijn portefeuille Economische Zaken beschikbaar te

stellen als de provincie Noord-Holland, buiten de gemeente Zandvoort om, doorgaat met

het maken van plannen voor een nieuw racecircuit bij Den Helder en het zoeken naar een

nieuwe bestemming voor het gebied van het Circuit Park Zandvoort. Volgens de wethou-

der negeert de provincie de economische belangen van Zandvoort.

Tates uitte zijn ongenoegen

afgelopen vrijdag naar aan-

leiding van een advertentie

die on langs verscheen in het

blad Cobouw. Daarin worden

projectontwikkelaars door de

provincie Noord-Holland op-

geroepen met plannen te ko-

men voor de twee projecten.

Volgens Tates kan het niet zo

zijn dat projectontwikkelaars

de toekomst van Zandvoort

bepalen.

Onaanvaardbaar

De Zandvoortse wethou-

der hekelde de handel-

wijze van de provincie

onder leiding van zijn par-

tijgenoot Gedeputeerde Ton

Hooijmaijers."Dit is absoluut

onaanvaardbaar. Er wordt

voorbij gegaan aan eerder ge-

maakte afspraken binnen de

'Metropool Amsterdam', stel-

de deWD-er, die zich erover

verwonderde dat het feit, dat

bij grote evenementen als de

DTM-races en de AiGP door

de bezoekers een bedrag van

25 miljoen euro in de regio

wordt uitgegeven, geen en-

kele rol schijnt te spelen. Ook

zou, volgens Tates, het weg-

vallen van het racecircuit in

Zandvoort van grote invloed

zijn op de werkgelegenheid

in Zandvoort en de regio.

Kroegpraat

"Het circuit weghalen uit

Zandvoort en overbrengen

naar Den Helder is kapi-

taalsvernietiging. Het bou-

wen van een nieuw circuit

kost 100 miljoen euro en

het uitkopen van Zandvoort

nog eens 50 miljoen euro.

Overigens is het ei reu it-

gebied eigendom van de

gemeente Zandvoort en

hebben we met het Circuit

Park Zandvoort een erf-

pacht overeenkomst tot

2050. Bovendien wordt in

de plannen voor de toe-

komst van Zandvoort rond

2025 ook uitgegaan van een

toeristische gemeente met

een circuit. Ik beschouw de

plannen van de provincie als

uit de hand gelopen kroeg-

praat", zegt Tates.

Onmondig
Volgens Tates behandelt

de provincie de gemeente

Zandvoort als onmondig.

De plannenmakerij heeft

ondertussen een negatieve

invloed op de plannen van

het Circuit Park Zandvoort.

Volgens Tates kampt het cir-

cuit, sinds 27 december de

plannen voor verplaatsing

naar Den Helder op tafel

kwamen, met de negatieve

effecten. Zo zou de al ge-

plande bouw van een nieu-

we sta rttoren zijn uitgesteld,

terwijl ook de plannen voor

een vijfsterrenhotel op het

circuitterrein wel eens niet

meer haalbaar kunnen zijn.

Circuit

Een woordvoerder van het

Circuit Park Zandvoort

reageert tegenover het

Haarlems Dagblad wat ge-

nuanceerder over de zaken

die Tates als onderbouwing

voor zijn betoog noemt. "We

praten nog steeds over het

bouwen van een vijfsterren-

hotel op het circuitterrein.

Dat de bouw van de sta rtto-

ren is uitgesteld heeft alles

te maken met het feit dat

we tijdens het seizoen niet

een bouwput willen zijn.

Overigens is 'Den Helder'

voor onze organisatie geen

optie. We hebben de moge-

lijkheden laten onderzoeken

door een onafhankelijk bu-

reau. Verder praten over Den

Helder heeft voor ons geen

zijn", aldus de woordvoerder

in het regionale dagblad.

Hooijmaaijers

Gedeputeerde Hooijmaijers

reageerde voor TV Noord-

Holland laconiek op het

dreigen met aftreden van

Wilfred Tates:"De gemeente

is wel degelijk op de hoogte

van waar wij mee bezig zijn.

Overigens ken ikdewethou-

der als een man die geen

ondoordachte stappen zal

nemen."

Met OOG en OOR
l'B-E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Vierdaagse

Dinsdag 15 juli gaat de

92ste Vierdaagse van

Nijmegen van start. Ook

dit jaar lopen weertiental-

len Zandvoorters mee met

deze beroemde wandel-

tocht. Hoeveel Zandvoortse

wandelaars het precies

zijn, kunnen we niet trace-

ren. Wel weten we dat Bob

Gansner voor de 7de keer

mee loopt en ook Floor

Kerkman looptaljaren mee.

De broers Jaap, Kees en Jan

Mettes lopen ook mee. Dit

keer niet in politie-uniform

maar in sportieve kledij.

Maar de lijst is beslist niet

volledig en daarom willen

we de thuisblijvers vragen

de redactie een berichtje te

sturen zodat weeën helder

beeld krijgen hoe sportief

Zandvoort is. Iedereen die

mee doet met deze traditi-

onele 4daagse wensen we
alvast veel succes.

oversteekmogelijkheden zijn,

waardoor de straat verkeers-

onveilig is. In eerste instantie

werd hun verzoek voor een

zebrapad, ter hoogte van de

Oranjestraat-Zuiderstraat,

door de gemeente niet be-

loond omdat de zebra pas

in de planning herinricht

Hogeweg 2010 staat. De be-

woners vonden deze plan-

ning te laat en hielden een

handtekeningenactie en

schakelden bovendien een

advocatenkantoor in om de

aanleg te bespoedigen. In de

vergaderingvan week 27 heeft

het college toch besloten om
de planning naar voren te

halen. Echter welke datum

het zebrapad daadwerkelijk

geplaatst zal gaan worden is

nog een open vraag. Hopelijk

wel in dit jaar.

Hoog bezoek

Bij de allerlaatste rook-

avond in de horeca werden

de heren De Roodeen Bluijs

in café Koper op de korrel

genomen. Zij zagen er uit

als gentleman maar insi-

der's weten wel beter.Twee

van de drie heren deinzen

er namelijk niet voor terug

om ergens een vuurtje aan

te steken. Is het niet aan een

overheerlijkzelfgedraaid si-

garetje dan wel onder een

raadsvoorstel.

De aanhouder wint

Bewoners van de Hogeweg

zijn al meer dan een jaar

bezig om aan te tonen dat

in hun straat geen goede

Afgelopen zondag was er

bijzonder bezoek bij spijs- en

dranklokaal Laurel & Hardy.

Twee heren uit Amerika,

die werkzaam zijn bij de

Universal Studio's als de

look a like van 5tan Laurel

en Oliver Hardy, bezochten

het Zandvoortse horecabe-

drijf. Samen met een grote

groep Amerikanen zijn ze

in Nederland voor de 16de

internationale Conventie

van 'Sons of the Desert'.

Het is voor het eerst dat de

wereldconventie van deze

fanclub niet in Amerika of

Engeland maar in Europa

wordt gehouden. De bijeen-

komst vindt van g t/m 13 juli

plaats in Avifauna in Alphen

aan de Rijn en in bioscoop

Tuschinski in Amsterdam.

Diverse pa rkeerm eters

in Zuid worden gebruikt

als prikbord om briefjes

op te hangen. Zo plakte

iemand een briefje met

de tekst: 'Parkeren hier is

gillend duur geworden.

Tarief parkeerterrein Zuid

€ 5,- per dag'. Je kon er

natuurlijk op wachten

want weer een ander

heeft een tekst gemaakt

met: 'Bij de Lijsterstraat

eerste twee uur gratis

parkeren'. De volgende

tekst kan dan ook wel op

de parkeermeters worden

ge plakt: 'Doe uw voordeel.

Op de Prinsesseweg en

Koninginnebuurt kan je

altijd gratis parkeren!'

Parkeren

Voor veel mensen is met

inga ng van i juli het parke-

ren in Zuid een probleem

geworden. Een zoon van

GiJ5Keur(GijsdeReu) bel-

de ons op om te vertellen

dat zijn vader niet in aan-

merking komt voor een

parkeervergunning. Gijs

Keur (77) heeft al 25 jaar

een landje in de duinen

en hij gaat daar elke dag

naartoe. In zijn schuurtje

wordt vaak ingebroken,

daarom neemt hij zijn ge-

reedschap elke dag met de

auto heen en terug naar

huis. Vooralsnog weigert

de gemeente hem een ver-

gunning, maar misschien

is er iemand in de buurt

van de Cortv.d. Lindestraat

waar Gijs zijn auto op een

oprit mag zetten?

^



Vrijehuizenmarkt

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

• Hoekvuonïngmel o.a. 4 slaapkan

(ca. 200m !
) rondom!

• Gelegen in lustige woonomgeving in

• Deze eengezinswoning dient grolende

• Beg. grond: o.a. living met schuifpui

luenari':! lol achtertuin;

2' verdieping:! ruime zolderkamer m

andvoort

elt gereno

rvzvdouc

tdakkape

rtuin, toegang tot serni open keuken met

aan oostzijde;

Voortuin op het westen, zijtuin en

WoonDpperv lakte ca. 110 m*. per-

r^* Vraagprijs:

€ 389.000,- k.k.

Hogeweg 28-07 Zandvoort

p het ii

Gesitueerd op de 2' verdieping van het app. complex "Phoenicië" Ibj 2002);

"Phoeniciê" (totaal l3apr»rtarrJHffiBn)
i
gelegen in het centrum van Zandvocirt,

Beg. grond: o.a. trapopgangen liflimtallalie.

2'veidieping;o.a. deerVD - li.
I

iphetï IeI in-' ' : edeeftft eetgedeehte, schuifpui n

ballon^- modtin-la"dtli|kt I irij'-^ ".:. dv "ti'ju'.vapr:-
, j ; ^a::!.in"ieis.

M,
tiderrie ba:::i..Tr

vzv douchecabine, dubbele wastafel en ligbad;

Een privé parking (in ondergelegen garage: v, ai:cndeili|i: :s loop voor € 30.000,- k.k.;

WoonDpperv lakte ca. 76 m* (ei.
-

ras), inhoud ca. 190 m=.

Vraagprijs:

€ 289.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort

• Karakteristieke, hartvrijstaande woning (type 2/1 kap), omgeven door

een fraai aangelegde tuin met oprit en garage!

• Gelegen in de zeer geliefde "Vogel buurt" op en perceel van 369 m' eigen

• De vakkundig aangelegde -zeer diepe en brede- achtertuin met haar div.

terrassen heeft een opp. van ca. 165 m 1
;

• Beg. grond" o.a sfeervolle, tuingenchte living cv visgraat parket vloer en

toegang tot achtertuin, moderne semi open w oonkeuken (aanbouw) vzv div.

inbouwapp., toilet met fontein;

1' verdieping: i slaapkamers, 2' toilet, moder e badkamer met ligbad, doudie-

cabine en wastafel;

2' verdieping: ruime zolder/slaapkamer met c kkapel;

Ervaar de rust en de ruimte die deze woning te bieden heeftl

• Woon oppervlakte ca. 135 m', perceel 369 m inhoud ca. 325 m3
.

Vraagprijs: € 498.000,- k.k.

1 Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

• Goed onderhouden, halfvrijstaande wonin

• 'jt^-iKn i; .:-
1
:ii'l. ^ rn::e :!t "['iJ^-i:- tn ttll

» Beg grond: oa modem 10 -.\ .:. "ontemiit, v?-.

1' verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkair

-en besloten achtertuin!

kundigenbuurt";

olie living met loega ngsde urnaar en zicht

uwapp.;

er vzv douchecabine, wa sta fel meubel en

• 2' verdieping: 2 slaapkamers mei

dakkapel, overloop met was'd rong-

tuin (ca. 60 m=, 1 1 mtrdiep)npzukJ-

• Wonnopperv lakte ca. 115 m2
,
per-

ceel 129 m*. inhoud ca. 280 m J
.

Vraagprijs:

€ 379.000,- k.k.

^^r

igenopde 1'en 2" (hoogste) verdi^nn:: -, h i". ~' il-in ipc complex;

tueeid op een rustige lokatie in Zandvoort Nonrd, np 5 min. fielsafstand van f

p 200 mtr afstand van winkels;

: lli-| '.-:.: "'III :.:t
:-'

. -II.' " I
-II ': " t.It 1

-

1 Verzetsplein 36 Zandvoort

wijk";

Speels ingedeelde hvq me: f'aai-? |:eil e-f-.lce

"

fontein, 2 slaapkamers met inega ng lol 2" tenas

• Beide terrassen zijn np oosten gelegen met uitzie

privé- parking, 2 terrassen en uit

-

pp. complex "Korinthe" in "Park Duijn-

n toegang tot tenas, luxe semi-open

Lr-, v

parkeergarage;

• Stijlvol ingericht en uitstekend

• Wnnnnpperv lakte ca. 95 ai', in-

hnudca. 230 m ;
.

Vraagprijs:

€ 274.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Muziekfestival centrum lijdt

onder weersomstandigheden
Pluvius heeft zaterdagavond roet in het eten gestrooid van het Muziekfestival in het cen-

trum. Even na negenen ging het dermate hard regenen dat veel toeschouwers naar bin-

nen vertrokken. Toen het een uur later weer enigszins droog werd, was een deel van het

publiek al naar huis.

gepland. De bekende band

Buckwheat, die al regelma-

tig in Zandvoort met succes

heeft opgetreden, en het

debuut van de achtergrond-

zangeresvan Ala in Clark met

haar eigen band, Amber. Deze

dameweetwatzekanen laat

dat ook duidelijk merken. Veel

volume en een vaste stem,

ondersteund door een goede

band, waren er debet aan dat

het publiek volledig aan zijn

trekken kwam. Amber zou

afwisselend met Buckwheat

optreden maar dat kwam er

door het hemelwater niet

van. Toen er eindelijk weer be-

gonnen kon worden, duurde

het zelfs tot 23.00 uur voor-

dat er enig samenhangend

een gezellige sfeer. geluid door Buckwheat ge-

produceerd kon worden.

Buckwheat Technische redenen zorgden

Op het podium bij café Meuf vooreen van de kortste opt re-

en discotheek Chin Chin densvan deband. Buckwheat

Op het Dorpsplein had de vol muziekliefhebbers, die

meidengroep Too hot to ook na de 'regenpauze' tot

het einde toe zorgden voorhandle toen al laten zien

wat ze in hun mars hebben.

Een groot aantal covers werd

door het razend enthousias-

te publiek met applaus ver-

welkomd. Het knusse plein

voor de Yanks stond dan ook stonde twee optredens waardig!

Ook Rongo Rongo werd
regenachtige aangelegenheid

Het 3e culturele Rongo Rongo festival dat Rapa Nui ieder eerste weekend van juli organi-

seert, heeft ook te lijden gehad van de regenbuien. De derde editie kreeg niet het aantal

bezoekers waar het recht op heeft.

Nero en Charlie Brown.

Alleen al het optreden van

'Stuurbaard Bakkebaard',een

zeer veelzijdig trio dat met

gemak switcht van Engels

via Nederlands naar Frans

en van gevoelige ballads

via rauwe rock naar intense

blues, was zaterdag een be-

zoek waard. Voeg daarbij de

mogelijkheid voorde dames

om met een ander kapsel

naar huis te gaan en diverse

culinaire hoogstandjes van

de chef van Rapa Nui en men

kan spreken van een zeer

veelzijdig festival dat zeer ze-

ker meer aandacht verdiend

dan dat het het afgelopen

weekend kreeg! Doorgaan

graag met dit unieke festi-

Veel muziek, theater en Muziek in allerlei stijlen was

workshops,daar is het twee- ook nu weer de hoofdmoot,

daagse Rongo Rongofestival Van degroep DaisyBelle.met

bij het laatste Zandvoortse hun kenmerkende electro

strandpaviljoen voor sounds en catchy songs, tot

Bloemendaal op gebaseerd, defunkyjazzvibesvan Lester

—
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Zandvoort Alive:

één spetterend feest!

Zandvoort Alive heeft zich afgelopen zondag weer bewezen als hét muziekevenement

van het Zandvoortse strand. Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst goed. De

regenbuitjes en de harde windvlagen mochten de pret niet drukken, de sfeer zat er goed

in. "Het is weer top!", aldus een enthousiaste bezoeker.

vele afdakjes, parasols of in

de strandtent verder feest ge-

vierd. Ondereen afdakjestaat

de Zandvoortse Iris van Wijk.

Wat vindt zij van Zandvoort

Alive? "Ik kijk er elk jaar weer

naar uit, want het is gewoon

erg leuk. Het is jammer dat

het weer n iet altijd meewerkt,

maar daar is niks aan te doen.

Iedereen probeert er het bes-

te van te maken", aldus Iris.

Niet altijd even zuiver, maar Verderop bij Mango's gaat

dat bracht de sfeer er juist het publiek volledig uit haar

Het publiek genoot zichtbaar goed in. "Voor ons betekent dak op de opzwepende klan-

van de vele optredens van di- Zandvoort Alive een dag vol ken van Latin House. Geen tijd

verse dj's, bands en artiesten, muziek, bands, optredens en om een praatje te maken: er

De drie strand paviljoens, The veel gezelligheid. Sa men met moet gedanst worden. Skyline

Australian Beachbar Skyline, de buurtjes proberen we er heeft een extra podium spe-

Bruxellesaan Zeeën Mango's altijd een leuke dag van te ciaa Ivoor Dj's neergezet. Rita

Beachbar, hadden alledrie een maken. We willen vooral dat enDaniëlle Luttik zitten ech-

eigen bijzondere prograrnme- de bezoekers het naar hun ter op het terras te wachten

ring. zin hebben", lacht Jeroen op het optreden van hun

Steenwinkel van Bruxelles. favoriete band. "Jewelste is

Bruxellesaan Zee introduceer- Gezien de vele enthousiaste een fopband! Even helemaal

de de Smartlappen Karaoke. reacties zijn de organisatoren lekker losgaan: dansen, zin-

van Zandvoort Alive hierzeker

in geslaagd.

Voor wie graag zelf wilde

zingen kon op het podium

zijn zangkunsten vertonen.

Meezingers als 'De Vlieger'

van André Hazes en 'Dokter

Bernhard'van BonnieSt.Claire

klonken luid door de speakers.

Ondanks het wisselvalli

gek doen", aldus een

vrolijke Rita. De band zet de

hele 'zaal' op zijn kop. Terwijl

de regen naar beneden valt

weer bleven de meeste be- gaat het feest in alledrie de

zoekers positief. Zodra er re- strandtenten door tot in de

gen valt wordt er onder de late uurtjes.

Veel animo voor muziektent
De muziektent wordt elke zondagmiddag veelvuldig gebruikt. De ene keer is het een salsaband-

je, dan weer een jazzgroep. Afgelopen zondag was er vanaf 12.00 uur een percussieworkshop.

penkastwaareen boef zich in

een kist had verstopt. Maar

zoals in elk verhaaltje kwam
alles weer goed. Richard Top,

de man 'achter de kast', kwam

even later terug voor een

half uurtje goochelen. Mede

door de kinderen er veel bij

te betrekken en zelfs te be-

lonen met balonnen, snoep

en suikerspinnen, werd het

een hele leuke goochelshow.

Namensdekinderen:hartelijk

dank voor de gezellige uur-

In het begin kwam de work- de hoed van de tent. Na het tjes. Komende zondag komt

shop aarzelen dop gang. Toen geroffel kwamen de kleintjes AnsTuin uitdeJordaan naar

de schroom een maal was ver- aanbod. Met rode wangen ke- Zandvoort om gezellige lied-

dwenen werd het druk onder ken de kinderen naarde pop- jes zingen in de muziektent!

J>



Woningverkopen? Kies de actieve NVM makelaar!

Deze ruime en luxe 2-onder-i-kapwoiiing heeft een voor- en

achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers

en een fijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in

een heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat

kunnen spelen en op loopafstand van de prachtige duinen

met het Visserspad, het centrum en het strand.

Ie woonkamer over de gehele breedte van het \

Fraaie achtertuin op het zuiden;

Perceelgrootte 258 m 3
, woon oppervlakte ca. 130 r

Parkeren op eigen terrein mogelijk.

'oonhu

& GREEVEN
i;i .1 keiaar d I J c.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

w\Êm
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!
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TimoGreeven
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Opening kunstexpositie Agathakerk

Ook kunstenaars durven te leven
Afgelopen zondag heeft de Lokale Raad van Kerken de traditionele zomertentoonstelling in de Agathakerk geopend.

Evenals de drie vorige jaren reageerden 17 Zandvoortse kunstenaars en 1 uit Aerdenhout op de oproep om mee te doen.

Het thema 'mens durf te leven' is een combinatie met de oecumenische kerkdiensten, die dit seizoen in de twee Zand-

voortse kerken worden gehouden. Hoewel het thema een moeilijk gegeven is, is het resultaat van de ingebrachte kunst-

werken van hoog niveau.

komen de getoonde kunst-

werken mooi tot hun recht.

Ditjaaris.net zoals vorig ja ar,

ervoor gekozen om slechts in

één in plaats van twee ker-

ken de expositie te houden.

Een goede keuze, want zo is

de totale expositie overzich-

telijker.

Tot 30 augustus is de ten-

toonstelling elke zaterdag-

middag te bezichtigen. De

deuren van de Agathakerk,

Grote Krocht 45 staan van

14.00 tot 17.00 uur gastvrij

open. Er zijn vrijwilligers

aanwezig die, op verzoek,

u graag vertellen over de

kunstwerken en over het

fraai ingerichte kerkgebouw

dat in 2007 is opgeknapt.
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NH Hoteles

door Nel Kerkman

Niet alleen schilderijen wor-

den tentoongesteld in de

Agathakerk aan de Grote

Krocht, ook zijn er beeldhouw-

werken, objecten, patchwork,

een quilt, een fotocollage en

een gedichtenbundel te be-

wonderen. De meeste kun-

stenaars geven in een kleine

uiteenzetting weer hoe hun

kunstwerktot stand is geko-

men en wat het thema voor

een invloed heeft gehad om
meete doen aan dezezomer-

expositie. De werkgroep van

de Agathakerk heeft ook dit

jaar een handige opstelling

gemaakt en in samenwer-

king met de kunstcommissie

Nieuw nummer Meldpunt ogoo-VANCNET

Help helpen: meldt uw Zorg en Overlast
GGD Kennemerland heeft een nieuw telefoonnummer

voor het meldpunt Zorg en Overlast: 0900-82 646 38 of te

wel 0900-VANGNET. Dit nummer kunt u bellen als u zich

zorgen maakt over een buurgenoot of familielid. De GGD

werkt als vangnet voor mensen die zorg nodig hebben

maar die daar zelf niet om vragen. Meestal zijn dit sociaal

kwetsbare mensen.

door Nel Kerkman

Erzijn mensen die dringend hulp nodig hebben. In hun leven

spelen veel problemen, zoals psychiatrische klachten, ver-

sla ving, vervuil ing of schulden. Als er niets gebeurt, glijden

ze langzaam af. Zelf willen, kunnen of durven zegeen hulp

te vragen. Reguliere instellingen kunnen hen vaak niet of

onvoldoende bereiken. Het is belangrijk om te voorkomen

dat deze mensen tussen de wal en het schip va Hen. Daarom

is het fijn als u kunt helpen door middel van een enkel te-

lefoontje.

Hoe werkt een melding

Stel, er is sprake van ernstige (zelf)verwaarlozing of er is

(extreem) overlast van bijvoorbeeld stank- en/of lawaai of

overlast van ongedierte. Ook als iemand veel over straat

zwerft en ernstig in de war is, kunt u hulp bieden en belt

u dit door naar het meldpunt. Vaak vindt de persoon over

wie een melding wordt gedaan, zelf niet dat hij of zij hulp

nodig heeft. Het kan ook zijn dat iemand geen hulp durft

te vragen of dat iemand niet weet hoe dit moet. De zorg-

coördinatoren van Vangnet vragen u naar zoveel mogelijk

informatie over de persoon of de situatie. Daarbij worden

ook uw persoonlijke gegevens genoteerd. Bent u bang voor

een boze reactie of agressie van de persoon over wie u een

melding doet? Geef dat dan van tevoren aan, want anoniem

bellen kan altijd. Het meldpunt is niet bedoeld om ruzie met

uw buurman te melden of bijvoorbeeld overlast van een

feestje door te bellen.

Hoe verder

Dezorgcoördinatoren van Vangnet & Advies registreren uw
melding en gaan vervolgens kijken welke vorm van hulp

gewenst of noodzakelij kis. In de afhandeling houdt men re-

kening met de cliënt met wel als doel om de zorg of overlast

te verminderen of weg te nemen. Tot slot wordt de melder

geïnformeerd over de vervolgacties.

Professionele hulp

Bij het meldpunt Vangnet & Advies werkt een team van

sociaal psychiatrische verpleegkundigen, jeugd verpleeg-

kundigen, maatschappelijkwerkers en hygiënisch woning-

inspecteurs. Uiteraard werkt de GGD nauw samen met

verschillende organisaties om tot de beste hulp te komen.

Samen zetten zij zich in voor een menswaardiger bestaan

en betere kwaliteit van leven voor de cliënten.

Het nieuwe telefoonnummer van Vangnet is 0900-82 646

38 en is tegen lokaal tarief bereikbaar op werkdagen van

g.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Er kan

ook een melding gedaan worden via ggdvangnet@hdk.nl.

Twee weken geleden werd al aandacht besteed aan de of-

ficiële opening van de vernieuwde bar en het restaurant.

Dat was aanleiding om eens verder te kijken in dit ster-

renhotel, dat sinds het jaar 2000 behoort tot een Spaanse

keten die inmiddels 32 hotels in Nederland omvat.

Sander Creemers, sinds twee jaar operations managen "in

tegenstellingtot sommige andere hotels is hier geen sprake

van een fra nchisesysteern. De hotels worden van uit een cen-

traal hoofdkantoor aangestuurd. Men is sterk gericht op groei

en het is de bedoeling dat er ied er jaar twee a drie hotels bij-

komen. Oorspronkelijk lag de nadruk op een zaken hotel, maar

vooral in de weekends ontvangen wij nu veel toeristen."

Het hotel beschikt over 213 kamers, die on langs een complete

restyling hebben ondergaan. De kleuren zijn meerin natuur-

tinten gehouden, zoals houtkleuren het groen van het helm-

gras. Opvallen d vrouwvrien del ijk zijn de speciaal voor dames

bestemde kamers. Deze bieden net even wat meer comfort,

liggen centraleren ook dichter bij de par keer plaats waar plek

is voor g6 auto's. Bij grotere groepen kan gebruik gemaakt

worden van paddock 3 van het circuit. Heel bijzonder is de

kunst aan de muren, waarop allerlei Zandvoortse strandta-

ferelen de aandacht trekken. Deze zijn ook te bewonderen in

het compleet verbouwde restaurant en de aparte bar.

Daarnaast wordt tevens veel gebruik gemaakt van de ver-

gaderzalen, 12 plenaire en 9 boardrooms, waarvan maxi-

maal 200 mensen gebruik kunnen ma ken. Alle zalen hebben

daglicht en airconditioning. Vanzelfsprekend kunnen alle

audiovisuele apparatuur zoals overhead projector, flip-overs,

projectoren etc. geleverd worden. Zoals wellicht bekend kunt

u zich bij beautysaion Koppenol heerlijk laten verwennen.

Creemers: "Naast onze gasten van buiten, waarvoor on ze ne-

gentig medewerkers zich met plezier in zetten, willen wij ook

graag de inwoners van Zandvoort meer en meer betrekken

bij allerlei activiteiten en evenementen in hotel. Zo starten

wij deze maand op vrijdagavond met een vismarkt. Vanaf

18.30 uur is iedereen welkom om zelf bij allerlei viskarren

een keuze te maken uit het ruime aanbod waaronder oes-

ters, coquilles en diverse vissoorten. Alles wordt ter plekke

klaargemaakt. Voor een driegangenmenu bedraagt de prijs

€ 32,50 en met een bijpassend wijnarrangement € 45,00.

"Op 11 en 25 juli wordt het diner nog extra verrijkt door een

optreden van het Zandvoorts Mannenkoor. Voor de maand

augustus staan jazzavonden gepland en dan worden er ge-

rechten uit New Orleans geserveerd.

Ook voor onze dorpsgenoten kan NH Hoteles dus een ge-

zellig avondje uit bieden. Burgemeester van Alphenstraat

63, tel. 023-5760760, e-mail: nhzandvoort@nh-hoteles.com,

internet : www.nh-hoteles.com.



LA F<?NTANELLA
pizzeria/ rlstorante itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Voor al uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Wil degene die don-

derdagnacht

mijn parasol

heeft meegenomen

a.u.b. teruggeven?

Ik was er zo gelukkig

mee. Hij is geel en stond

in mijn tuintje aan de

O. van Uffordlaan.

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Aanbieding tot 1 augustus:

heerlijke voetmassage

+ complete gezichtsbe-

handeling, samen €50.

Gezichtsbeh. bestaat uit:

reiniging, peeling, epi le-

ren, stomen, verwijderen

oneffenheden, mas-

sage en masker. 2 uurtjes

heerlijk voor jezelf.

Beautysalon Myrna

(van de Zamster),

Van Speijkstraat 2/101,

tel.06-4831 8230

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier zand <oi id wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
et«n™„d t ba» C n i:

de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg3g-l

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ ""jjr'dsg 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u i

Ifdeweek

t\'i sn e/K." k-ttei of'Spatie in een apart Vakje plaatse

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:.T 0-, er
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Gezocht:

Alleenstaande vrouw

(49 jr.) zoekt woonruimte.

Huur tot €600.

Tel. 06-20631081

Gevraagd:

huurwoning in Zandvoort.

Per 1-12-2008, voor on be-

perkte tijd. 2 Slaapkamers.

Tot ±€ 900.

Bel 023-5718489

Woonruimte gezocht:

Rustige dame, 40+, werk-

zaam/studerend in de

kinderopvang, zoekt in

Zandvoort kamer/woon-

ruimte pen sept,evt.

tijdelijk, referenties aan-

wezig, mevr. Siewertsen.

E-mailt don nadi59@yah.00.

com.tel. 06-1 5024743

Te huur

in Zandvoort: 2X Loods

a 150 meter per stuk.

Info 023-5738777

Te huur:

3 kamerappartement

±80 m 2
in Zandvoort.

€850 incl. G/W/L.

1 Maand borg.

Per direct beschikbaar.

023-5715318

Te huur:

1 appartement in cen-

:rum.i slaap/woonkamer,

douche, toilet, keuken en

tuin. €700 + borg, incl.

electr./water/internet/

TV. Tel: 06-53344660

Hondentrimster

heeft nog tijd voor uw
hond en komt bij u langs.

Voor afspraak of info,

bel Lisa: 06-55790808

Discotheek zoekt

barm edewerkers.

Leeftijd: 20 tot 30 jaar.

2 dagen p/w.

Info 023-5738777

Welke jonge dame

wil met sex en mas-

sageveel bijverdienen?

Bel 5716998, discr.verz.

Te koop: kersenhouten

eettafel 1.60x1.00 van Jan

des Bouvrie. Zgan:€250. Tel.

023-5717545 of 06-461171 72

Te koop: stijlvol televisie-

meubel met draaibaar

plateau. Tegen elk aanne-

melijk bod. Te I.023-5736063

of 06-57259058

Als terugkijken pijn doet

en vooruitkijken je bang

maakt: kijk dan naast je.

Ik ga metje mee, ik ben

altijd bij je, alle dagen, uren,

minuten, seconden van

je leven'. Matheus 28:20

Kind in nood?Wij bidden

voor kinderen en tieners

met problemen, groot of

klein. God wil je helpen, óók

praktisch, www.jor isde-

muis.nl of bel 5362804

Hotel Hoogland zoekt

per direct woonruimte

voor 3 beschaafde

medewerksters (zussen).

Tel.: 023-5715541

Q(DQO(D<D(D
Klederdrachtenschouw van hoog gehalte

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Zandvoort -

se folkl orevereniging De Wurf zijn er dit jaar een aantal

hoogtepunten. Eén daarvan was afgelopen zaterdag op het

Gasthuisplein: de klederdrachtenschouw. Het was tevens

de gelegenheid voor De Wurf om hun nieuwste aanwinst,

een 'badpak' voor de badvrouw, te tonen aan Zandvoort.

Het pak, dat de badvrouw

droeg bij het begeleiden

van de baders uit de bad-

koets, is een langgekoesterde

wens van De Wurf maar zij

konden zelf de ontwikke-

lingskosten niet dragen. De

RotaryclubZandvoort bracht

uitkomst door een deel van

deopbrengstvan het laatste

Zomerzottenfestival beschik-

baar te stellen. Een trotse

voorzitter Freek Veldwisch

was zeer in zijn nopjes met

deze aanwinst.

De Zandvoortse badgasten

keken bijkans hun ogen uit

en vroegen zich af wat er

gaan de was. Elf klederdrach-

tengroepen uit voornamelijk

West Friesland en het Gooi

presenteerden zich in al-

lerlei historische kostuums.

Met de nodige sieraden in

goud en zilver was het een

bont gezelschap. Door een

zeer goed in vorm zijnde Bob

Gansner werden de diverse

groepen in traditionele kle-

derdracht, en de dansgroep,

in plat Zandvoorts aan het

talrijke publiek voorgesteld.

Een mooi initiatief van De

Wurf dat misschien wel

op de jaarlijkse agenda ge-

plaatst zou moeten worden.

Bij de vele toeschouwers op

het Raadhuisplein viel het in

ieder geval zeer goed in de

smaak.
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Zondag Tres Calides

in Protestantse kerk
Tres Calides is afgeleid van de drie voornamen van de ar-

tiesten die komende zondag zullen optreden: CArla, Uset-

te, DESirée en betekent 'drie warmbloedige minstrelen'. In

het Frans betekent Calides ongeveer lieflijk, beminnelijk, in

het Spaans mooie kwaliteit, in het Italiaans warmbloedig

en in het Latijns hartstochtelijk.

Nieuwe kunst in burgemeesterskamer
Afgelopen donderdag is de kunst in de burgemeesterskamer gewisseld. De kunstenares-

sen Loes Dirksen en Reina Keislair exposeren nu in de ruimte waar belangrijke beslissin-

gen op gemeentelijk niveau worden genomen. Burgemeester Niek Meijer is in zijn nopjes.

Hij houdt van kunst en de kwaliteit van de tentoongestelde werken spreekt hem aan. Het

gaat om schilderijen en beeldhouwwerk.

Van Loes Dirksen zijn

de schilderijen en van

Reina Keislair de beelden.

Daarmee heeft Beeldende

Kunstenaarsvereniging

Zandvoort voor de tweede

keer een duotentoonstel-

ling ingericht onder het

motto 'Des Collages de

College'. In begin maart

werd de eerste tentoon stel-

ling ingericht. Opnieuw zijn

van twee kunstenaars die

in Zandvoort werken en

wonen te bewonderen in

de kamer van de eerste bur-

gervar Zandvoort. "Ik begin

en zie wel waar ik uitkom",

zegt Loes. De prachtige

schilderijen verraden am-

bachtelijk vakmanschap,

dat blijkt ook het geval. De

klei, die zwarter en zwarter

wordt naarmate die gebak-

ken wordt. Ze werkt naarde

'natuur'. Voor het meisje op

de boomstam is geposeerd

dooreen Afrikaans meisje en

ook de vrouw met hond lijkt

zo van het strand te komen.

Zij staat aan de vooravond

van een enorme verdieping.

Binnenkort start zij met een

opleiding aan een kunstaca-

demie. "Toen ze mijn werk

zagen, kwam ik direct door

de toelating heen. Ze stelden

zelfs voorom mij het eerste

jaar te laten overslaan, maar

ik begin bij het begin. Ik wil

er niks van missen."

De uitleg die ze gaf bij De

Monniken raakte Meijer:

"Ik zag dit soort figuren in

Spanje. Mysterieus met el-

kaar bezig, net zoals het

maakster is van huis uit een een mysterie is wat hier in

geschoold modeontwerp- deze vergadering gebeurt",

ster. zei hij glimlachend. "Als een

Van Reina Keislair sieren

enkele beelden de verga-

derkamer. Werken meteen

verhaal, zoals de Monniken,

gesprek een beetje stroef

verloopt of dreigt vast te

lopen, dan kan ik even een

ander spoor bewandelen. Ik

hoef maar naar de beelden

op foto de drie figuren op te verwijzen en dit verhaal

de tafel die gemaakt zijn te vertellen. Prachtig!", sloot

van een Spaanse soort vette hij af.

Carla Bos (harp), Lisette

Emmink (sopraan) en Désirée

Vergers (fluit) brengen een

afwisselend programma met

vele triostukken: zowel ori-

ginele muziek voor sopraan,

fluiten harp als prachtige ar-

rangementen, veelal van de

hand van Carla Bos.

Alledrie zijn ze afgestu-

deerd aan het Koninklijk

Conservatorium in Den

Haag. Bos studeerde harp.

Ze is actiefop het gebied van

kamermuziek en heeft een

unieke verzameling van ne-

gen harpen uit verschillende

stijlperioden. Emmink is een

sopraan die ontroert. Door

haarwarmeen heldere stem-

geluid is zij terecht een veel

gevraagd soliste. Vergers stu-

deerde fluit.Sinds 1991 vormt

zij, samen met harpisteCarla

Bos, het duo Panarpa.

Het trio brengt zondag een

zeer gevarieerd programma

met onderdelen van 'Line

flüte invisible', van Camille

Saint-Saëns (1835-1921), tot

delen uit 'La Traviata' van

Guiseppe Verdi (1813-1901).

De aanvang van het concert

is 15.00 uuren de kerk gaat

om 14.30 uur open. Na afloop

is een openschaalcollecte.

Twee extra concerten
Komende maandag en woensdag zijn er twee extra con-

certen die door de Zandvoortse stichting Classic Concerts

worden georganiseerd. Het zijn concerten die in samen-

werking met Club Europe Concert Tours voor jongeren, met

name Engelse schoolorkesten en -koren, de gelegenheid

bieden om op het vasteland van Europa te concerteren.

Maandag 14 juli zingt het

meisjeskoor Vox Humana in

de Protestantse kerk aan het

Kerkplein. Het zijn leerlingen

van het Hitchin College uit

een klein plaatsje even ten

noorden van Londen, in de

leeftijd van 13 tot 18 jaar. Op

het repertoire staat een mix

van jazz, pop, gospel en klas-

siekvan componisten als Duke

Ellington, Leonard Bernstein

en Harold Arlon. Het concert

begint om 20.00 uur en de

kerk is om ig.30 uur open. De

toegang is zoals gebruikelijk

gratis met een openschaal-

collecte bij de uitgang.

Woensdag 16 juli is het

de beurt aan de Bishops's

Strotford School Jazz Band.

Dit koor, dat begeleid wordt

door een gitaarensemble,

treedt echter niet op in de

Protestantse kerk maar op

het terras van strandpavil-

joen Beachclub 10. Ook dit

concert is gratis toegankelijk

en begint om 20.00 uur.

CL J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele maand juli-

Runder Hamburgers
5 stuks €3,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!
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Idig lekker!

_n graskaas
ig! Zo van het land!

Nu heel kilo sW

Nieuw tassencollecties

van Jump, Bear, Sta en

Hunter zijn binnen!

fat &me&
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

v. autobedrijfzandvoort.nl

tfoene Deaninq Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

.koeneclean

4*
Krakelingen
(Melk, wit of puur)

Vakantietijd -

Hobbytijd!
Klei

verfjes

plakken

knutselen

mozaïek

5% korting op canvasdoeken

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

3 Uw op naam gestelde ZandvoortPa
Hogeweg39-7

wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.5769.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

Óp Vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

DobtyZuidvoorl Grolt Krochl28
2012 LXZnndvoori 023-5719345

GMB CAFÉ 25 I

Voor Pasboaders van woensdag, */m ï"Ddag,

3 gangen ioena=

Soep -Sllptoage€je-Desseri € 17.50

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

ES
CONTACTLENZEN UITPROBEREN

Officieel SIKKENS dealer

|
Voor ZandvoortPashouders

]

is er een leuke verrassing

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

HPk

liallunt*

ipKiflMcittn

l'i.iiw:' ii li--.ll

LiJDPiraV*ciri.i

ZjidrooftPai

Stuwing
dxih calcrlrtg

TM 14*^87 20

f iri-![on*r,u:ii-**pijn*iJil

Top 3!

3x100 gram vleeswaren

Boterhamworst +

Gebraden Gehakt +

Achterham .

VPEFEÜHG1 ïn €3,25

Tour de
France:
(Op de fiets naar het

Raadhuisplein en profiteren

van deze aanbiedinq)

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse
Croissants

Gemaakt van Frans meel

en gebakken

in onze Franse bakkerij

eGRATIS

-,lli:-,,.|
-

"
.

- lil :
|
r.i;,'|i ril:.

1

!
)-..! :.|

':
I

"

en alten in onze veslisjinq k .ï-:i 1
1 :"-/o c-

1

:

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12855

'oormeeradiEssenenopeninijslifJenrie *.',.'.' ,"< p.n

|
De hele maand juli

Bij aankoop van

taWïftl nieuwe collectie

* (WB ' ' cadeautje
*

- * van Esprit!

m
Medina Woninginrichters
Elk 2 i'oiïivgordijn Toor de helft van de prijs

T(Vouw)gordij„eu TTipijt
Vilnges T Vinyl

TLuxiflex T"
Zonwering

Cornalls SlegerEStrait 4^
Zandvaoft. t: PSQfl 203.55872.

Take Fïve
Op vei toon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

* iN.ui.M.un

'Xs^POxT
«#w io% Korting op

een massage
KIJkopwww.neww.ves.nl

'3-57i33 55°fl"foQne

B|

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's

vvn 0*»rtd4 p«n«fi
voor da

Halve prijs!

Het vertrouwde oude Harocamo
in een nieuw jasje! „

Vorig jaar februari namen Rob en Sandra ten Broeke de

bedrijfsvoering van Harocamo over van de familie Gaus.

De vertrouwde kwaliteit in combinatie met de vriende-

lijke service van Rob en Sandra blijkt succesvol te zijn.

"Het hebben van een eigen restaurant is een droom die

is uitgekomen", aldus eigenaar Rob.

"Ik ben in de horeca opgeroeid.

Mijn vader werkte in Het Wapen

van Zandvoort, zo heb ik het vak

geleerd", vertelt Rob. Als snel

bouwt hij een carrière op in de

horeca. Na diverse management-

functies krijgt hij de kans om bij

Harocamo de bed rijfsvoering over

te nemen: "Het is altijd al een

droom van mij geweest om een

eigen café of restaurant te runnen.

Harocamo is voor mij perfect! Het

is een brasserie én restaurant in

één zaak gevestigd." Bij Harocamo

is het mogelijk om de broodjes

mee te nemen ofte laten bezor-

gen. "Verder doen we ook aan ca-

tering en partijen. Als mensen iets

speciaals willen, dan kunnen ze bij

ons terecht", vertelt Rob.

Thuisgevoel

Het allerbelangrijkste vindt Rob

dat de klanten zich thuis voelen.

"Ze moeten lekker zichzelf kun-

nen zijn en op hun gemak voe-

len", vertelt Rob. Er is verder niet

veel veranderd op de menukaart.

Binnenkort wil Harocamo ook

leuke dingen voor kinderen gaan

organiseren. Wat dat is blijft nog

een verrassing. Tot slot: wat is

het geheim achter het succes?

"De onvoorwaardelijke steun

en vertrouwen van mijn vrouw

Sandra en kinderen. We vormen

samen een goed team. De ge-

schiedenis herhaalt zich, want

mijn twee zoons vinden het ook

ergleukomeen handje te helpen.

Het zou te gek zijn als ze het later

van ons over willen nemen, maar

dat is nogtoekomstmuziek", lacht

Rob.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

Harocamoeen specialeaanbieding.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

krijgt u komendeweekio% korting

op speciale biersoorten.

Brasserie en restaurant Harocamo

(Kerkstraat 14, tel. 5712102), is zeven

dagen per week geopend van g.00

tot 22.00 uu r. Voor meer informatie,

bezoek de site: www.harocamc

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-5428030.3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castt

KVSA Reisbureau

Nympheia - www.
Toerkoop Reisbun

Beach & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding

-

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelt

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Halte

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrac

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324,

Medina woninginrichters - Haltest

Radio en TV Stiphout - Grote Krocr

Mark Sjerps Internet - 06 1886883

Versteege's IJzerhandel - Pakveldst

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



. Aangewaaid Gij.. . 7ka Spot!
The Spot heeft de wind in de zeilen. Het kleine en knusse

watersportcentrum dat vroeger in handen was van Tim

Klijn is uitgegroeid tot een paleis voor watersportliefheb-

bers. Alles staat in het teken van de surf Mfestyle die te-

genwoordig een steeds grotere rol begint te spelen op het

Zandvoortse strand. Niet alleen trendy watersporten, ook

beach & bedrijfsevents, mode, food en muziek spelen een

belangrijke rol in dit veelzijdige strandpaviljoen.

als het even kan een fruitig

rosétje om de avond mee af

te sluiten. Bij The Spot is dit

allemaal vanzelfsprekend. De

comfortabele loungebanken

en gezellige picknicktafels

zorgen voor een warme en

relaxte sfeer bij paviljoen

Chillen op je billen

Heerlijk om 's avonds vrijblij-

vend te chillen of een hapje

te doen. Een aangename

uitstraling met een sportief

tintje zorgen voor de juiste

Als ik aan strand denk, dwaal balans. Genieten toch, met

ikaf naar een ideale dag; blo- een zomerse cocktail in de

te voetjes, gezellige drukte, handen een prachtig uitzicht

veel gelach, een zonnetje en voorde deur, om van die ge-

spierde surfdudes nog niette

spreken....

Van alle markten thuis

The Spot heeft in een korte

periode een enorme meta-

morfose ondergaan. In ïggg

werd hetwelbekendewater-

sportcentrum overgenomen

door NancyWesselsz."lk heb

dit paviljoen overgenomen

meteen enorme passie voor

watersport. Een van mijn

doelen was om het paviljoen

zomin mogelijk weersafhan-

kelijk te maken. Zo hebben

wij een combinatie gemaakt

tussen een evenementenbu-

reau en een strandpaviljoen.

Op deze manier is The Spot

breed toegankelijk", vertelt

Nancy. The Spot heeft veel

te bieden, daar is geen twijfel

over mogelijk. Watersporten

als golfsurfen, kitesurfen,

kanoën en catamaranzeilen

zijn tegenwoordig voor ie-

dereen bereikbaar. Voor alle

watersporten die worden

aangeboden zijn lessen be-

schikbaar o.l.v. professionele

instructeurs. Zo kun je zelfs

les krijgen in catamaranzei-

len! Ik zou zeggen, trek je

stoute sch oenen aan, of liever

gezegd je waterschoentjes,

en gowith the flow! Tevens is

The Spot uitgegroeid tot een

succesvol evenementenbu-

reau. Door een breed aanbod

aan activiteiten en daarnaast

vele mogelijkheden op culi-

nair gebied, is The Spot een

uitstekende plek om u over te

gevenaanadrenalinekicksen

te ontspannen in een trendy

atmosfeer.

In samenwerking met...

Om nog meer mogelijk te

maken op het gebied van

sport, spel en vrije tijd, is The

Spot altijd bezig met nieuwe

ontwikkelingen en samen-

werkingsverbanden. Vanaf

heden is het strandpaviljoen

powered by HealthCity en

staat er een aantal unieke

evenementen op het pro-

gramma! Zo vindt op zater-

dag 19 juli een record poging

Bodypump plaats. Tijdens

doortlja Noltee

een 60 minuten durende

workout worden alle spier-

groepen aangepakt met

behulpvan een stang met

gewichten. Inschrijving

is gratis en mogelijk via I

www.healthcity.nl.

O'Neill Surf & Beachcamp

Dit jaar helemaal nieuw

in het prograrnma:0'Neill

Surf & Beachcamp! The

Spot verzorgd, in samen-

werking met Surfclub

Camperduin, van 14 juli

t/m 18 juli, een onverge-

telijke week voor jeugd en

jongeren van 8 tot 16 jaar

op het Zandvoortse strand.

Vijf dagen lang wisselen

theorie en praktijk elkaar

af, krijgen de kids een heer-

lijke lunch en wordt er op

woensdag na de lessen

een echte beach BBO ge-

organiseerd. Het program-

ma kost€ 275 per persoon.

Opgeven kan via info@the-
f,

spot.com of 023-5717600.

Word jij ook een surfdude A

of surfchick deze zomer?

Bod fllondoi)
MONDAY JULY 14 TH

CHIN CHIN
Gif17 love DJ7 meel/ Bod mondoy

DJ's

Ruby Wax
Mr Baguz

Jip Deluxe & Raymundo
Candygirlz Dance-act s and Many More

TIME 22.00- 05.00 HRS
Gratis entree

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

www.chin-chin.nl

Café Oomstee
Donderdag 17 juli

Kortebaandraverij
met muzikale omlijsting.

Vrijdag 25 juli

aanvang 21.00 uur

Cool & Blue Hammond Trio

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Beekies winnen karaoke
De voo rj aars karaoke van café

Oomstee is gewonnen door 'De

Beekies'. De jurywas unaniem van

mening dat de zang, de kleding

endeactvandejongedamesvan

goed niveau was. Amber, Shawny

en Jamie Beekelaar mogen nu

naar een concert naar keuze in

de Heineken Music Hall. Goede

tweede werd Leida Drommel die

een diner voor twee personen

won. In oktober start weer de

grote karaoke.

Dorpsgenoten

Zandvoortse Courant nummer 28 • 10 JULI 2008

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

tekst enfoto Nel Kerkman

Ans Veldwisch

Deze week staat Ans Veldwisch bij dorpsgenoten centraal.

U kent haar vast wel want net als haar man Freek is ze ac-

tief lid van de folklorevereniging De Wuif. Haar man is al 10

jaar voorzitter van De Wurf en Ans was dan ook zeer ver-

baasd dat ik niet Freek maar haar wilde interviewen. Even

hoorde ik een twijfel in haar stem maar tenslotte een har-

telijk: "Gezellig, kom maar langs."

Daar zitten we dan, samen heerlijk in het zon

tje in de achtertuin aan het Dorpsplein waar

het echtpaar Veldwisch al meer dan 33

jaarwoont.lkval bijna van mijn stoel

als Ans haar meisjesnaam noemt

Haar naam is Kerkman en ze is

er één van Engel Botje! Ik heb

nooit geweten dat Ans eigen-

lijk heel in de verte familie van

mij is. Uiteraard wil ik des te

meer van mijn achter achter-

nicht weten.

Jeugdherinneringen

Het gezin Kerkman woonde in

deJan 5teenstraat en de moeder

van Ans woont daar nog. De lagere

school van Ans was de Julianaschool

gelegen aan de Brederodestraat. Daarna

ging ze opgewekt naar de Wim Gertenbach

MULO, maar omdat haar vriendinnen allemaal op

de Christelijke MULO Jaap Kievit zaten, wilde Ans na twee

jaar ook naar deze school. Met haar MULO diploma op zak

solliciteerde ze bijeen administratiekantoor in Amsterdam

waar ze met veel plezier heeft gewerkt. "Want vroeger kon

je op de MULO je typediploma en je handelsdiploma halen.

Daar had je geen andere school voor nodig", legt Ans uit.

Na Amsterdam wisselde Ans van baan en werkte op het

kantoor bij de grafische handelsonderneming van Dusseau,

daarna had ze nog meerdere administratieve banen. In haar

vrijetijd hockeyde ze bij Zwart/Geel. "Zoals iedereen zat ik

ook op de gymnastiekvereniging O.S.S. Voor zwemles ging

ik met de bus naar het Sportfondsenbad in Haarlem waar

de Zandvoortse zwemvereniging de Zeeschuimers het bad

afhuurde.Verder had ik een seizoensabonnement voor het

buitenbad van Richewaar ik va akte vinden was", somt Ans

haar sportieve prestaties op. Heel grappig is het dat Ans

en ik dezelfde jeugdherinneringen hebben maar dan wel

met een aantal jaren verschil. "Weet je nog hoe koud het

water bij Riche was? Jammer dat het weg is want het was

daar toch altijd erg gezellig." Zo halen we allerlei herinne-

ringen op. Maar tenslotte vervolg ik het interview omdat

ik nieuwsgierig ben naar haarverdere leven.

De Wurf

"Op een gegeven moment ging ik als 17-jarige eens kijken

naar de dansgroep van De Wurf en ik liet me verleiden om

mee te doen. In de groep dansten ook twee vrijgezellen mee

waar Freek er één van was. Je raadt het al: met Freek klikte

het en zo is het gekomen dat we vanuit De Wurf getrouwd

zijn" lacht Ans. Ze waren net een maand getrouwd toen Freek

en Ans door de federatie van de Folkloristische groepen in

Nederland gevraag werden om als invallers mee te gaan naar

Zuid Afrika voor een folkloristisch evenement. "Het

werd een leuke verlate huwelijksreis en het

was tevens ook een geweldige erva-

ring. Maar we zijn vaker met de

dansgroep van De Wurf naar

het buitenland gegaan. Op

uitnodiging van Haarlem,

die zusterstad was van

Anger, hebben we een

aantal keren in Frankrijk

gedanst en later ook in

Salzburg. Maar omdat

er geen accordeonist

meer is en ook de leden

ouder worden om nog

uitbundig te dansen, is de

volksdansgroep ermee ge-

stopt. Lieverlede ben ik mee

gaan doen met de toneeluitvoe-

ringen, wat ik ontzettend leuk vind.

Mijn oma van moeders kant speelde ook

altijd toneel dus ik heb het van geen vreemde."

Ans Veldwisch

Adoptie

Ansen Freek zijn in 1984 naar Sri Lanka gegaan om een baby

van 6 weken oud te adopteren. De baby Richard Banduia

Veldwisch wordt in augustus 24 jaar. Ans laat haar schriftje

zien waar haar belevenissen over de adoptie in staan. "Het

was een bijzondere ervaring om samen metjemaneen baby

op te halen.Vandaardat ik alles heb opgeschreven." On langs

is Ans gestopt ais op pasmoeder. Ze zorgde jaren lang, 5 da-

gen in de week, voor twee kinderen en later werden het er

drie. "Een heerlijke tijd maar ik doe het niet meer dus mensen

hoeven me niet meertevragen."Ondertussen komt Johan de

bloemen man langs en ze bestelt een bos mooie chrysanten

voor haar moeder die Johan even langs brengt. "Ik ben gek

op bloemen",zegt Ans.

Kijk, ook dat hebben we gemeen want ik moet naar huis

anders staat dezelfde bloemenman bij mij voor een geslo-

ten deur. Trouwens Ans heeft het erg druk want er is nog

heel veel doen voor het 60 jarig jubileum van De Wurf! Zo

te zien is Ans een bezig bijtje die niet stil kan zitten. Zit vast

in degenen!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Onbestendig zomerplaatje

De tot op heden redelijk verlopen Zandvoortse zomer van

2008 verkeert deze week in wat onrustiger vaarwater. Een

depressie op een zomeronvriendelijke plaats bepaalt het

weerbeeld grotendeels en de hiermee samenhangende

regenbuien en wind zijn dan ook niet van de lucht soms.

Toch pakte de woensdag grotehoogteisdelucht koud

het eerste dagdeel net wat en de -20 graden wordt al op

beter uit onder invloed van

een vleugje hogedruk. De

:en meterof vijfduizend ge-

neten. Bij een landtempera-

buienactiviteit werd zo tuur van ruim +20 graden is

goed als onderdrukten met het verticale tem pe rat uur-

wat meer zon en bijna 20

graden was het best aardig

toeven buitenshuis.

Vooral donderdag(ochtend)

en vrijdag in mindere mate

geven andermaal neerslag

van betekenis afin de vorm

van zogenaamde buien-

clusters. Zandvoort-Zuid

bijvoorbeeld kan net onder

zo'n buienstraat komen te

liggen met bijna een uur re-

gen, terwijl het richting cir-

cuit nagenoeg droog is. De

bekende spreekwoordelijke

plaatselijke bui is dan weer

eens actueel in het weer-

verhaal. Dit kunnen rond-

uit pittige exemplaren zijn,

vergezeld van hagel, on-

weer en flinke rukwinden.

Als men 'geluk' heeft kan

men zelfs een tuba (kleine

windhoos) uit een stapel-

wolk omlaag zien zakken.

Toch lijkt de vrijdag wel de

betere dag te worden in

Zandvoort en Bentveld met

wat meer zon.

Een lagedrukgebied trekt

via de Ierse wateren stap-

voets richting noordelijke

Noordzee en blijft daar ver-

volgens wat rondtollen. Op

verschil dus 4.0 graden en

dat bewerkstelligt de insta-

biliteit van de atmosfeer.

Richting weekeinde moet

het dan vervolgens wat op-

knappen onder invloed van

een naderend hogedrukge-

biedje, althans een uitloper

daarvan. Maar waarschijn-

lijk blijft het ook dan licht

wisselvallig (zondag...) door

de bank genomen. Wellicht

zal erop zaterdag een flinke

droge periode zijn met best

bruikbaar zomerweer.

Begin deze week lieten de

meeste weerkaarten op

termijn ruimte voor een ge-

leidelijke weersverbetering

onder invloed van een flinke

Azoren uitloper'. Die ontwik-

keling zou bij ons wat lang-

duriger droog weer geven,

zonderdat het direct hoogzo-

mers wordt. De meest recente

weerkaarten laten echterzien

dat die uitloper van hogedruk

waarschijnlijk niet krachtig

genoeg is om depressiedruk

vanuit de IJslandregio het

hoofd te bieden. De zomer

duurt nog lang...

Mare Putto

Do. Vr.

JttK-'-L. JÉh-i. aJr-"-h-

Temperatuur

Max 19 21 20 19

Min 14 15 14 14

Zon 20% 45% 50% 40%

Neerslag 85% 35%

zw. 4

40% 55%

Wind zzw. 4-5 wzw. 4 wzw. 4

Q.



pluspunt

M2 ,,r<>
Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008

22 juli Knutselen - h jaar en ouder IS.OO-IS.00 uur.€ 1-

23 juli Uitstapje Linnaeushof
(Inschrijven verplicht)

Wel eens op een wacerwip of hobbelfiecs gezeten? Of in een

duizelnet gekropen en een funny-wheel gereden? In de groot-

ste speeltuin van Europa vind je heel veel spannende speeltoe-

stellen en attracties! Kabelbanen. zweefmolens, trampolines,

motorskelters. waterfietsen, er is te veel om op te noemen.

Verleg je sportieve grenzen in de ficnesshoek en op de klim-

wand en probeer je medespelers te verslaan bij een spelletje

minigolf op de gezellige 'Dieren" minigolfbaan.

Het wordt vast een fantastische dag. ..nu maar hopen dat de

zon ook een beetje schijnt.

We verzamelen om 10.00 uur bij onze afdeling in he

van Zandvoort (het loket/gemeenschapshuis)

8 jaar en ouder (10.00-16.00 uur)

Prijs: € 6.50 (Pluspunt betaalt de busreis)

Neem een LUNCHPAKKET meel!

24 juli Koken 6 jaar en ouder (15.00-17.00 uur) € 2.-

29 juli Knutselen 6 jaar en ouder (15.00-18.00 uur) € 2.-

30 juli Uitstapje naar de Zandwaaier
Deze dag gaan we eerst met z'n allen de lunch maken voor

de middag. Daarna fietsen we naar De Zandwaaier voor de

Tentoonstelling'Schatten onder je voeten".

n De Zandwaaier is van I februari tot en met

10 oktober 2008 de interactieve tentoonstelling 'Schatten on-

der je voeten' te zien. Jullie maken hierin kennis met Hilde. een

Noord-Hollandse Friezin die in de vierde eeuw in de duinen

van Noord-Holland leefde. Naar aanleiding van Hilde's leven

ontdekken jullie wat het inhield om te leven in de oertijd en

hoe het landschap er destijds uitzag. Ook worden de gewoon-

tes van haar volk.de Friezen, behandeld. Er zijn diverse spullen

van hen aanwezig: aardewerk, houten gebruiksvoorwerpen,

bronzen mantelspelden en scharen, sieraden, kammen van bot

en nog veel meer.

Prijs: € 5.-

Tijd: 10.00-16.00 uur

(verzamelen bij Pluspunt Flemingstraat 55)

TIENERACTIVITEITEN

25 juli Dropping (in zandvoort)
12 jaar en ouder.We

deze avond met een spannende film., daarna worden

jullie in een geblindeerd busje weggebracht naar een

onbekende plek.Van hieruit moeten jullie zelf de weg terug vin

den. Eenmaal terug kunnen jullie blijven slapen in de Chili Out!

ilt doen. geef je dan op bij de balie van Pluspunt.

2 jaar en ouder (20.30-1 0.00) slaapzaken matje

begin

All

RADIO + TV

19:00 Royon-a

23 oo NightW

lip ie

1

iV^S

RTV N-H
RAI]|(] + TV NÜORn-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Word vakantiebezorger

I van de Zandvoortse Courant

Wij kunnen

voot deze

zomerperiode

nog enkele

invallers gebruiken

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 - 1139 1478 of

info@ zvo-verspreideTS.nl

ÖZandvOORTSE
Courant

Filmprogramma
10 juli t/m 16 fulï

%
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Destelling ,

"Zandvoort Alive zou meer naamsbekendheid moeten krijgen

in heel Nederland zodat het Zandvoortse festival kan
uitgroeien en uitbreiden tot een mega strandevenement"

Afgelopen weekend was het

weer een feestje bij de strand-

paviljoens Skyline, Bruxelles

en Mango's. Zandvoort Alive is

al jaren een groot succes, met

verschillende soorten muzikale

optredens voor een zeer breed

publiek. Het merendeel van de

bezoekers van Zandvoort Alive

komt uit Zandvoort zelf of in

ieder geval uit de buurt. Aan

de ene kant heeft dit z'n char-

mes, het strandfeest is groots

maar toch ook klein en gezellig,

precies goed voor een dorp als

Zandvoort. Aan de andere kant

is Zandvoort Alive natuurlijk

wel een positieve boost voor

Zandvoort, is het goed voor de

ondernemers en zou het kun-

nen uitgroeien tot misschien

weleen mega-evenement. Hoe

denkt het panel van deze week

hierover?

Roy van Buuringen, tg jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland en organisator DJ bij ZFM Zandvoort:

"Zandvoort moet inderdaad meer mega-events krijgen en daar hoort zeker Zandvoort Alive bij!

Misschien wat landelijke bekendheid met een landelijk radio- of tv-stationü Maar een event

als Zandvoort Alive heeft een grote kans om een landelijk event te worden en dat verdienen ze

ook, als ze dat natuurlijk willen! En dat is natuurlijk ook goed voor Zandvoort! Er gebeurt wat in

Zandvoort!"

Jurre Reijenga: 23 jaar, werkt tijdelijk bij Albert Heyn

"Mijn mening is: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, En wij Zandvoorters zijn altijd in voor een

feestje. Maar om niet te ver vooruit te lopen, hoe zijn de mogelijkheden qua parkeergelegenheid

en openbaar vervoer etc? Naar mijn mening is dit vrij matig, omdat ik zelf ook al problemen heb

gehad met het parkeerbeleid van Zandvoort."

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en is werkzaam bij Café Koper:

"Ik ben van mening dat de meeste evenementen in Zandvoort meer naamsbekendheid zouden

moeten krijgen! Zandvoort Alive is een strandfeest met verschillend pu bliek en een perfecte sfeer,

daarom zeg ik 'hoe meerzielen hoe meer vreugd'. Maar om heel Nederland erbij te betrekken lijkt

niet wilt hebben."

Na wat rek- en strekoefenin-

gen, een lange wandeling in

de brandende zon over de

Grote Muur en een trekking

doorde Verboden Stad was ik

er helemaal klaar voor om mee

te doen aan de Olympische

Spelen in Beijing. Helaas be-

ginnen deze pas in augustus

en ben ik dan spijtig genoeg

niet meer in China. Het enige

wat ik nu nog kan doen is

een "Olympic Games Beijing

20o8"T-shirt kopen en terug

in Zandvoort voor de tv gaan

zitten juichen. Maar behalve

mijn voorbereiding voor de

Spelen heb ik nog veel meer

gedaan in dit fantastische

land.

China is een geweldig voed-

sel land. Ik kan hier als student

Voeding en Diëtetiek enorm

genieten van alle heer-

lijke en soms erg aparte

gerechten. Het meest

vreemde wat ik tot nu

heb gegeten zijn kleine

slangetjes en tong (van

welk dier weet ik niet).

Konijn, eend en geit hebben

ook al op het menu gestaan

en zijn zeker aan te raden. Het

enige wat iknog niet hebge-

probeerdzijn schildpad en rat

opeen stokje! Misschien komt

het er nog van...

Naast het voedsel is China

natuurlijk ook het land van

de reuzenpanda. Ik heb in

Chengdu het Giant Panda

Breeding and Research Centre

bezochten mijn ogen uitgeke-

ken naar al Ie zwart-witte reu-

zen. Wat zijn het toch gewel-

dige knuffeiberend ie panda's!

I Know Where It's @
Donderdag 10 juli:

Heb je geen zin in mislukte barbecue feestjes omdat

weer onverwachts is gaan regenen? Pak dan nu

' je kans Lekker onbeperkt BBO met Live muziek

van Ouincy en andere artiesten in Grand Café

Danzee. Succes gegarandeerd! Aanvang: 19.00 uur.

Prijs: €27,50.

Vrijdag 11 t/m ij juli:

Wie van auto's en sneiheid houdt heeft geluk: de

Deutsche Tourwagen Meisterschaft komt naar

Circuit Park Zandvoort en staat garant voor span-

g, sensatie en act ie. De DTM.de popuia irsteinter-

ionale toerwagenserie, is voor de achtste keer te

'gast op Circuit Park Zandvoort Voor kaarten: www.
i^circuit-z ndv: )-t n

Zo speels en grappig om naar

te kijken, vooral de kleintjes.

Ik heb het geluk gehad dat

ik een babypanda op schoot
j

mocht houden. De panda was
j

10 maanden oud, maartoch

al vrij groot en zwaar (zoals

op de foto te zien is). Een er-

varing die ik nooit meer zal
j

vergeten!

Mijn hele reis is een geweldig !

avontuur geweest en heeft I

mijn kennis oververschillende

culturen enorm verrijkt.Maar

nu verlang ik naar een bruine

boterham met kaas!!!

Zondag ij juli:

Electronation! Bij Woodstock Als het regent it,\

de tent in de vorm van een paddestoel als partytent

dienen. Je staat niet alleen lekker droog, maar het

ziet er ook nog leuk uit! Line up: Ame (Innervision ~<

Germany), Michel de Hey, Te rry Toner, Philip Ybunf>

Indoor hosted by Mike ravelli en Sven. Entree: voor

15.00 uur gratis, na 15.00 uur € 6 (Inclusief 1 c::n

sumptiemunt).

Zondag 13 Juli:

FAME = DJ's in Bloomigdale Een line up om uitje

dak te gaan: Benny Rodriques, Laid back Luke,Carita La

Nina.Funkerman Jeremaines en de vocalen van Zawdi

MC. Heffeest begint al vroeg in de middag tot in de

late uurtjes! Tijd: 16.00 tot 00.00 uur Prijs: € 10,00.

COLUMN
Zandvoort

Rocks!
Als niet-inwoner van Zandvoort

kom ik steeds meer tot de ont-

dekking dat Zandvoort meer

is dan een badplaats alleen. Er

worden hier zoveel leuke evene-

menten, feesten en acties geor-

ganiseerd. Denk aan bijvoorbeeld

autoraces, karaoke, braderieën,

toneelstukken, korendag beach-

walken zomerfeesten Hartstikke

leuk! Neem nou Zandvoort Alive.

Ik kende het evenement niet.

Tot afgelopen zondag. Ik vond

het ontzettend leuk. Ondanks

het wisselvallige weer bleef ie-

dereen positief. Overal zag ik

vrolijke en lachende gezichten.

Iedereen had het naarde zin. Het

feest was vooralle leeftijden. Wie

lekker wilde dansen kon uit zijn

dak gaan op de muziek van vele

optredende DJ's. Voor diegene

die zelf even lekker wilde zingen

kon meedoen aan de smartlap-

pen karaoke. Of gewoon op het

terras met vrienden gezellig een

drankje doen. Alles kon. Niet was

De stelling van Talk of the Town

van deze week heeft me wel aan

het denken gezet. "Zandvoort

Alive zou meer naamsbekendheid

moeten krijgen m heel Nederland

zodat het Zandvoortse festival

'on uitgroeien en uitbreiden tot

een mega strandevenement."

Ook al zit ik niet in het panel: ik

ben voor! Waarom? Ik zal het je

vertellen. Om een goed beeld te

kingen van het evenement ben ik

een stukje het strand opgelopen.

De drie naast elkaar liggende

strandtenten waar Zandvoort

Alive zich afspeelde, Mango's

Beachbar, Bruxelles aan Zee en

Sky me zagen er vanuit de verte

echt waanzinnig uit! Al die dan-

sende mensen, de opzwepende

mu/ick en wapperende vlaggen.

Super! Stel je nou eens voor dat er

nog meer strandtenten aan het

evenement deel zouden nemen.

Dan heb je het grootste mega

strandevenementvan Nederland!

Zandvoort Alive: Thé Dance

Summer Event in Zandvoort.

Wedden dat Zandvoort Alive

dan nóg meer bezoe- _

kers gaat trekken?! Lijkt —
mij een goed plan! ^

&



Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r
-r r

r
rr r'

Sportraad Zandvoort
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jobtide t§)
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas;
Et zijn dit jaar weeT veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas teTecht kunt.

Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

^\J R/l E KAL llt' Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs €j,soj

Ca naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Reken zelf uw voordeel uit!
„„malie eratis een Zandkorrel plaatsen.

Wilt u ook extra profiteren bij het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar profiteren van heel

veel leuke aanbiedingen! Surfnaarwww.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

jrZAlVDVOORT

Janeen

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Heden Verleden

Jaarrondevenementen voor Zandvoort
Hoe treffend merkte Cees Kuiperjr. op dat Zandvoort evenementen voor het helejaar nodig heeft toen hij verslag

maakte van de plannen om te komen tot een Hippodrome Zandvoort, naar aanleiding van de eerste kortebaan-

draverijen op het rechte stuk van het circuit. Eerder, in de jaren '30 van de vorige eeuw, waren er al draverijen

op de noord boulevard (zie geplaatste foto). Zandvoort is in feite nog steeds op zoek naar evenementen die een

jaarrond badplaats nodig heeft. Leest u zijn artikel uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 17 mei 1974.

dS^-AwtgifrX^

Eén p.k.'s op Zandvoorts circuit

Wild enthousiast is circuit exploitant CENAV {Circuit Exploitatie Nederlandse Auto-

rensport Vereniging bv) direkteur Johan Beerepoot over de pas in het leven geroepen

stichting „Hippodrome Zandvoort i.o." welke zich ten doel stelt naast de auto- en mo-

torsport ook paardesport op het circuitterrein van Zandvoort te brengen. „Het liefst

hebben we op het circuit 365 exploitatiedagen per jaar, maar dat is momenteel onmo-

gelijk, omdat we met 18 geluidvoortbrengende evenementen dit jaar aan ons maxi-

mum zitten. Dit is nu eenmaal vastgelegd in het contract dat we met de gemeente

Zandvoort hebben. Daarom is elk evenement dat geen geluid voortbrengt van harte

welkom. Daarmee bewijzen we alleen maar dat het circuit van Zandvoort ook voor

andere doeleinden geschikt is", aldus Johan Beerepoot.

Groen licht dus van de CENAV voor de stichting om op

het circuit nog dit jaar een korte baan wedstrijd te or-

ganiseren. Het zou moeten plaatsvinden omstreeks eind

augustus, maar daarvoor hangt alles af wat de beslis-

sende Ned.Drafen Ren sportvereniging met Zandvoort

voor heeft.Voor commentaar was men gisteren niet aan-

wezig, maar men zei ons wel dat Zandvoort 'n goede kans

maakt. Het programma van de korte baan draverijen is

weliswaar in december vorig jaar bepaald, maar er zit

een kans in, dat Zandvoort voor het eerst kan worden

ingelast.

Permanente renbaan

Een korte baan draverij op het rechte eind van het

Zandvoortse circuit ter hoogte van de hoofdtribune

zou de aanloop moeten zijn voor een permanente ren-

baan zoals we die kennen op Duindigt, Hilversum en

Alk maar. „Zandvoort heeft met Amsterdam en Haarlem

een geweldig achterland voor deze tak van sport", aldus

Stichtingslid de heer B.Wesly, maar uiteraard houdt ook

hij nog een slag om de arm, omdat, eerst de goedkeu-

ringvan de Ned.Draf-en Ren sport vereniging afgewacht

moet worden. „Als die er niet voor in zijn kunnen we het

wel vergeten", aldus de heer Wesly, die overigens wat dit

betrof zeer optimistisch gestemd was. En hij legt uit: „In

onze stichting zit een bestuurslid van de N.D.R.en die gaat

er heus niet in zitten als we geen enkele kans maken."

Sportcomplex

Wekelijks terugkerende draverijen, daar wil men opeen per-

manente renbaan na bij tunnel Oost naar toe. De heer Wesly:

„Datzou voor Zandvoort toch geweldig zijn. Draverijen trek-

ken het helejaardoor mensen naar Zandvoort en dat moe-

ten we hebben. Van de zon alleen wordt het in Zandvoort

nu eenmaal steeds moeilijker om van te leven." De ren-

baan is gesitueerd voorbij tunnel Oost, ter hoogte van het

Duintjesveld. Ligt die er eenmaal, dan heeft men volop de

mogelijkheid om binnen de baan een concentratie van veld-

sporten te creëren. Er zou een tribune gebouwd moeten

worden, die zowel voor de racebaan als de paarderenbaan

gaat dienen, en wie weet voor een naderhand aanteleggen

atletiekbaan. Een geweldig plan dat uiteraard zeer interes-

sant is voor een badplaats als Zandvoort en natuurlijk ook

voorde N.D.R.diedan ook aan de kust zit.

1 miljoen

Uiteraard is naast de goedkeuring van de N.D.R. ook het

fiat nodig van de gemeenteraad van Zandvoort, maar

mocht dit goed zitten, dan vormt de financiering volgens

de heer Wesly geen probleem en hij zegt: „Voor circa een

miljoengulden hebben we daar een renbaan liggen, want

de aanleg bestaat voor het grootste gedeelte uitsluitend

uit grondwerkzaamheden. Zetten we daarnaast een grote

tribune dan kunnen we draaien en dan komt de restvan-

zelf. Voor de racebaan heeft de CENAV ook veel aan deze

tribune en we zullen hem dus gezamenlijk kunnen bou-

wen. Daarnaast steekt de N.D.R. er een bedrag in en de

rest zal onze stichting moeten verzorgen d.m.v. sponsors,

De revenuen gaan vooreen groot gedeelte naar deCenav

en hoe meer men op het circuitterrein kan organiseren,

des te liever hetze uiteraard is."

Maar het allereerst moet het antwoord afgewacht wor-

den van de N.D.R. Wat het bedrijfsleven van Zandvoort

betreft kan men nu al metdeaanleg beginnen, want eve-

nementen het helejaardoor heeft Zandvoort nodig.

Q, X>



ï< Gemeente Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 1 juli en de

verdere in week 27 door het college genomen besluiten zijn

8 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Toeslagen

Als u meent in aanmerking te kunnen komen voor de 'Toeslag

schoolgaande kinderen (voortgezet onderwijs) 2008/2009' en/

of de 'Toeslag kinderen voor sport en sociaal-culturele activi-

teiten 2008' kom dan bij langs bij de gemeente.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 17 Juli vergadert de Commissie Welstand en Monumenten.

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-

mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt

hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid

Bouwen, tel. (023)5740100.

Mandateren aan afdelingshoofd Vergunningverlening en

Handhaving

Op i juli 2008 heeft het College van Zandvoort besloten om de

volgende bevoegdheden van het College te mandateren aan

het afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhavingen te

ondermandateren aan de Medewerker Parkeren (VH 3005).

De bevoegdheden als bedoeld in:

-Artikel 3 lid 1 Parkeerverordening 2008

-Artikel 3 lid 2 Parkeerverordening 2008 (met uitzondering

van sub h)

-Artikel 3 lid 3 Parkeerverordening 2008

-Artikel 4 lid 2 Parkeerverordening 2008 (ten aanzien van het

aanleggen van wachtlijsten)

-Artikel 8 lid 4 Parkeerverordening 2008

Dit besluit treedt in werking op 10 juli 2008 en ligt ter inzage

bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website

Deze mandatering betreft (onder andere) de bevoegdheid om

parkeervergunningen te verlenen.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

-t.o.J.PHeijeplantsoen 2 t/m 8, gedeeltelijk vernieuwen open-

bare speelplaats, ingekomen 27 juni 2008, 2008-130RV.

- Locatie gelegen tussen het gebied Prinsesseweg - Cornelis

Slegersstraat
,
plaatsen parkeergarage, brede school es, Inge-

komen 30 juni 2008 , 20o8-i3iRviefase.

-Poststraat, bouw appartementen, parkeerkelder en magazijn,

ingekomen 30 juni 2008, 2008-132 Rviefase

- Kerkstraat 25, plaatsen reclame, ingekomen 24 juni 2008,

2008-133R.

- Boulevard Barnaart 20, plaatsen reclame, ingekomen 02 juli

20o8,20o8-i34R.

- Prinsesseweg 20, verwij deren asbest sporthal, ingekomen 02

juli 2008,2008-1365.

Verzoek om ontheffing te verlenen voor het gebruik van het

kerkgebouw op het adres Julianaweg 15 - Emmaweg 22 als

basisschool voorde periode van twee jaar. Ingekomen 02 juli

20o8,20o8-i35Vr.

Vrijstelling herziening bestemmingsplannen

"Stationsomgeving" en "Boulevard Zuid" (art. 33 WRO)

Burgemeesteren wethouders maken ter voldoening aan het

bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend.dat Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland bij besluit van 30 juni 2008 vrijstelling

hebben verleend van de verplichting de volgende bestem-

mingsplannen binnen de periode van 10 jaar te herzien

Stationsomgeving vastgesteld 27 januari igg8en goedgekeurd

8 september 1998

Boulevard Zuid vastgesteld 12 oktober 1999 en goedgekeurd

op 18 april 2000.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met

bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 juli 2008 gedu-

rende zes weken ter inzage bij de centrale balie gedurende

de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te

Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan tegen het

besluit tot vi ;jste ling beroep worden ingesteld bij de Afdel ng

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20oig,

2500 EA DEN HAAG.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig

op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-

ning (WRO) zienswijzen bij de gemeenteraad van Zandvoort/

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingediend,

alsmede door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet

kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben

gebracht.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van

Gedeputeerde Staten tot goedkeuring inwerking met ingang

van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast

het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om

voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afde-

ling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt,

voordat op dat verzoek is beslist.Zowel voor het indienen van

een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is grif-

fierecht verschuldigd.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt ma ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

-i :
stelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal

dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 165, sloop gevelpartij, verzonden 30 juni

2008,2008-1255.

- Hartestraat 56a, plaatsen lichtreclame, verzonden 02 juli

20o8,20o8-n2R.

- Mr. Troelstra straat 9, gedeeltelijk vergroten woning, verzon-

den 02 juli, 2008-116RV.

- Mr. Troelstrastraat 7, gedeeltelijk vergroten won ing, verzonden

O2juli20o8, 2008-117 Rv.

- Emmaweg 15, wijzigen kozijnen en doorbreken draagmuur,

verzonden 02 juli 2008, 2008-118 Lv.

- Ampèrestraat 8, vergroten toegangsdeur, verzonden 02 juli

2008,2008-126RV.

-Flemingstraat 348, plaatsen dakkapel, verzonden 02 [uliaoo8,

2008-124LV.

- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen noodlokalen, verzonden

04 juli 2008, 2008-0 59RV

Verkeersbesluit M uziekfestivals

Opgrond van vorenstaande overwegingen besluit het college

van Burgemeester en Wethouders om:

fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro-

reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

kens 1990 te plaatsen op de volgende locaties:

-in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de Burgemees-

ter Engelbertsstraat;

- in de Stationstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Buurtstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Achterweg om doorgaand verkeer tegen te gaan;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;

tevens fysieke afsluitingen (middels de rood-witte paaftjes)

inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 dienen te

worden geplaatst op de volgende locaties:

- in het Prinsenhof direct ten oosten van de Burgemeester

Engelbertsstraat;

- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat;

- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisple n

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuis-

plein;

- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

dat de fysieke maatregelen en bebordingopigjuli 2008 tijdens

de muziekfestivals geplaatst zullen worden van 16.00U tot in

beginsel 04 oou;

op 16 juli 2008 de borden E01 (Verboden te parkeren) van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Wî4 Gemeente Zandvoort

ïggo met onderbord zaterdag aanstaande dienen te worden

geplaatst op de volgende locaties:

-in het Wagenmakerspad direct ten oosten van het Badhuis-

plein;

-in de Haltestraat (driemaal);

-in de Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;

-in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

om zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto's;

De bebording, hekwerken en fysieke afsluiting te plaatsen,

behorende bebordingsplan;

Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelijke

wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen

Verkeersbesluit Kortebaandraverij

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft beslo-

ten voor de Kortebaandraverij op donderdag 17 juli 2008 de

Zeestraat en een gedeelte van de Kostverlo ren straat fysiek

af te sluiten en over te gaan tot de plaatsing van een fysieke

afslu tlng (middelsdranghekken voorzien van retroreflecterend

materiaal) inclusief de borden conform model C01 van bijlage

I van het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekensiggo op

de volgende locaties van 06.00 u tot 22.00 uur;

- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Jan Steen-

- in de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;

- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de E Itzbac herstraat direct ten direct ten oosten van het

Stationsplein;

- in de Spoorbuurtstraat direct ten direct ten zuiden van de

Zeestraat;

- in de Haltestraat direct ten oosten van de Achterweg;

- in de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van de

leest 'a at:

- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijk-

straat;

-o p het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuin-

d e i's straat;

Aan de bewoners van de Kostverlorenstraat verzoeken wij de

afvalemmersop donderdag 17 juli naarde hoek Kostverloren-

straat /Koninginneweg te brengen;

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens

besloten om op maandag 14 juli 2008 de borden E01 (Verboden

te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens ïggo met onderbord "donderdag a.s." te

plaatsen op de locatie van de Kortebaandraverij om zodoende

de locatie van de kortebaandraverij vrij te houden van gepar-

keerde auto's;

op maandag 14JUÜ 2008 de borden E01 (Verbodente parkeren)

van bi|l:;oe
I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

tekens ïggo met onderbord zaterdag aanstaande dienen te

worden geplaatst op de volgende locaties:

- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijk-

- op het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuin-

dersstraat;

- in de Eltzbacherstraat (tweemaal);

Middels deze maatregelen zal de Zeestraat en een deel van het

centrum niet meer bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer.

Vergunningshouder voor de desbetreffende wegen, kunnen

vanaf woensdagavond 16 juli 2008 na 20.00 uur tot en met

vrijdagmorgen 18 juli 2008 tot 12.00 uur gratis parkeren op

het De Favaugeple n

Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeesteren wethouders van Zandvoort

heeftop 10 juni 2008 besloten tot: De aanleg van een gereser-

veerde gehandicapten parkeer plaats aan de Van Ostadestrj.it

t.h.ï.nr.32.

Evenementen vergunningen

Er is een evenementenvergunning verleend voorde Kortebaan-

draverij welke plaatsvindt op donderdag 17 juli 2008, aange-

vraagd door, Stichting Kortebaandraverij Amsterdam Beach.

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaaischiift.

Centraal t si ei ooi-

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 oo, maandag

t/m donderdag 8.30- 17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

k I ac htencoö rd i nato r.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16 00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rke ninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

STEEDS MEER KOEIEN

KOMEN NOOIT MEER BUITEN.

WORD WAKKER! www.w3kkerdier.nl
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U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vla kjes

in te vullen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.
r

'<_' oplossing stoai onderaan deze pagina

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

EJC JJ FC

x +
DGA DD DKE

HHC DCD KJD
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AUTOSPORT

De Rekreade is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kost € 0,50 per dag per kind. Op vrijdag 18 juli zijn alle kinderen bij

Rekread het Gasthuisplein van 11.00 tot 14.00 uur welkom voor de afsluiten de5antekraampie.De prijs is €2,50 om mee te doen

met alle leuke activiteiten.

Programma Rekreade 13 t/m 18 juli:

Locatie: jeugdhu s naast Protestantse kerk (Kerkplein) Locatie: Pluspunt, Za idvoort Noord

Het thema is: op een onbewoond eiland. Hetthema is: Aldus, ho bestuurje een griezelbus?

Pien lijdt schipbre ken spoelt aanopeen onbewoond eiland.Tijdens het v ssen slaat zij Irma probeert om best jurder te worden van de griezel bus. Irma is alleen bang voor alles,

een meerman aan de haak. Zal het de meerman lukken om Pien weer op naar boot te durft heel weinig en da i is er ook nog die puberdie Irma constant pest. Zal het Irma lukken

krijgen? om uiteindelijktoch de bestuurder van de griezelbus te worden?

Zondag 13 juli Zondag 13 juli

ig.30- 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein 18.30-1g.00 uur Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

Maandag 14 juli Maandag 14 juli

10.00-12.00 uur Wat een pech, mijn schip is weg (knutselen) 10.00-12.00 uur Nerd! (knutselen)

15.00-17.00 uur Ikzie (zee)sterretjes (speurtocht) 15.00-17.00 uur Het bel-spel?! (levend ganzenbord)

Dinsdag 15 juli Dinsdag 15 juli

10.00-12.00 uur Graven, graven, graven (schatgraven in de duinen 10.00-12.00 uur Puf puf! (sport parcours)

15.00-17.00 uur 'Argh!' (waterspelletjes) 15.00-17.00 uur BOE! (maskers maken)

Woensdag 16 jul Woensdag 16 juli

10.00-12.00 uur Heeft iemand Pien gezien?! (Ja/nee-spel) 10.00-12.00 uur Ik krijg je wel! Aaaaah! (levend stratego)

15.00-17.00 uur Wat een verdriet, hij komt maar niet! (dansen) 15.00-17.00 uur Testcase (quiz)

19.30-20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein 18.30 — 19.00 uur Poppenkast en volksdansen op het VOMAR plein

Donderdag 17 jul Donderdag 17 juli

10.00-14.00 uur Nou zeg! Kom ik hier nog weg?!

(Levend ganzenbord/Knutselen/playbackshow)

10.00-14.00 uur Grrriezeluh!!(toneelspelen en playbackshow)

Let op 7 euro! 4 uurprogramma dus: brood meenemen

Let op t euro! 4 uurprogramma dus: brood meenemen

Kook eens anders

Witlof ovenschotel ouiche voor 2 personen

Benodigdheden:

2 stronken witlof, 25 gr. boter, V4 1. slagroom,

i prei, 2 eieren, 150 gr, geraspte beleger kaas,

: 150 gr. achterham. 2 eidooiers, versgemalen peper.

Bereiding:
Ontdooi de plakjes deeg. Vet een quich e-vorm of ba

Snijd de witlof in grove repen, de prei in ringen en de

resterende boter in een koekenpan en bakop gemiddi

omscheppend. Laat iets afkoelen. Klop in een kom de i

ham reepjes, de kaas en versgemalen peper toe en roer

n giet hr

arm (=4 cm) in met boter en bekleed het met deeg.

im in reepjes. Was de preien Iaat uitlekken. Smelt de

vuur de witlof Voeg na2 min dep rei toe. Bak 3 min.al

ren los met de dooie.'i giet de 100m erbij en schep de

e; god.i doe e >..3a .Vei jee >et g ro* n :
s

-1 1
= ri gJ-r ore

De Nierstichting is jarig.

Kadotip: word donateur, .q ~
Kyk op wwi'.niErsbcliliiigjil at bel Ü3G GS? M LL. W IE RSnCHTI NC

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

i

VOETBAL

Interessante DTM race op Zandvoort verwacht Hogendoorn kandidaat-

Als het rondreizende gezelschap van de Audi's en Mercedessen het Zandvoortse racecircuit aandoet, is het door Europa

tourende DTM theater precies halverwege. De Zandvoortse DTM race is de zesde van in totaal 11 races. In het tussenklasse-

ment leidt de Duitser Timo Scheider voor de Brit Jamie Green. De eerste rijdt met een Audi, de tweede met een Mercedes.

De meest opvallende namen zijn die van RalfSchumacher

en Christijan Albers. De Du itser die vorig ja ar nog actiefwas

in de Formule 1, rijdt nu rond in een Mercedes. Albers, de

enige Nederlander in het klassement, wist ooit een zege te

behalen in Zandvoort meteen Mercedes en rijdt nu in een

Audi.Vorigjaarwerd de Zandvoortse race gewonnen door

Martin Tomczyk in een Audi. De eerste Mercedes die over

de eindstreep kwam was FJrunoSpengler. Daarmee was hij

de enige niet Audi in de Zandvoortse top 5 van vorig jaar.

Diezelfde Spengler staat nu ook vijfde in de tussenstand

achter klassementsleider Scheider, Green, di Resta en titel-

verdediger Ekström.

De DTM heeft verder nauwelijks nog nadere introductie nodig.

Coureurs als vijfvoudig kampioen Bernd Schneideren zeven

-

voudigLe Mars-win naar Tom Kristensen hebben hun sporen

in de autosport ruimschoots verdiend. Met televisie-uitzen-

dingen in 175 landen en vorig jaar gemiddeld zo'n 80.000

bezoekers per wedstrijd geldt de DTM als populairste inter-

nationale toerwagen serie. De toegankelijkheid voor de fans

is één van de belangrijkste kenmerken van de klasse. Er zijn

interviews en handtekeningsessies, bezoekers hebben toe-

gangtot het rennerskwartieren via DTM Fan -TV, te zien via de

grote beeldschermen rond het circuit, is al Ie act ie uitstekend

te volgen, omlijst met interviews en achtergronden.

In het aanvullende programma is er de Formule 3 Euroseries

te zien, waarin de Nederlander Renger van derZande te zien

zal zijn. Van derZande staat vijfde in het tussenklassement

achter leider Morta ra, de Duitsers Hulkenbergen Vietorisen

de onfortuinlijke Fin Maki,die na een ernstig ongeluk in het

ziekenhuis ligt en niet mee zal doen. In de vorige race, op de

Norisringin Duitsland, wist Van derZande een vijfde plaatste

bemachtigen. De Formule 3 Euroseries gelden als voorportaal

voor de Formule 1, De huidige lijstaanvoerder van de Formule

ï Lewis Hamilton was nog maar vier jaar geleden actief in

deze raceklasse.

Naast dit alles is de ook Seat 5uper Copa te zien. In deze

klasse is Zandvoorter Dillon Koster actief. Op de Norisring

liet Kostervooral in detweede race van zich spreken. Daarin

werd deZandvoortervijfde.

Naast de DTM is er ook een demonstratieprogramma, met

maarliefst drie voormalig Formule i-coureurs in wel heel

speciale auto's. Jos Verstappen geeft een demonstratie in een

Porsche RSSpydervan het team Van Merksteijn Motorsport

by Equipe Verschuur. De Limburger neemt samen met Peter

van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen dit seizoen deel aan

deiooo-kilometerracesvan de Le Mans Series. Het optreden

in deze wagen volgt precies een maand na de klassieke lan-

geafstandsrace in Frankrijk. Christijan Albers demonstreert

op Zandvoort deAudiRioTDI,de nu al legendarische sport-

wagen met dieselmotor waarmee Audi in 2005 en 2006 de

24 Uur van Le Mans won en bovendien tal van successen

boekte in de American Le Mans Series. De derde oud-Formule

i-coureur die tijdens het demonstratieprogramma in actie

komt, is de Amerikaan Scott Speed. Hij zal op Zandvoort de

Red Bull-Toyota uit de Amerikaanse NA5CAR Sprint Cup be-

sturen, de hoogste divisie van de in de VS mateloos populaire

stockcar racerij.

voorzitter SV Zandvoort
Als de algemene ledenvergadering van SV Zandvoort, die

in het najaar wordt gehouden, ermee instemt wordt oud-

wethouder Hans Hogendoorn de nieuwe voorzitter van

de voetbalvereniging. Naast Hogendoorn zal ook Sport-

raadvoorzitter Wim Buchel toetreden tot het bestuur.

Interim -voorzitter Martin Koper en bestuurslid Mike

Aardewerk zullen hun functies neerleggen.

Hogendoorn, die zijn kan-

didatuur tegenover de

Zandvoortse Courant be-

vestigde, stond aan de

'wieg' van het huidige be-

stuurvan de SV Zandvoort.

De oud-wethouder was

voorzittervan decommissie

die na een bestuurscrisis de

verenigingsorganisatie weer

op poten zette, waarna het

huidige bestuur geformeerd

kon worden. Tijdens de eerst-

volgende ledenvergadering

zullen de leden hun stem

uitbrengen.

Indelingen standaardteams

SV Zandvoort
De KNVB heeft onlangs de indelingen voor het nieuwe

seizoen bekend gemaakt. Het eerste zaterdagteam zal

weer in de 2e klasse A van het district West 1 zijn inge-

deeld. Ook is het zondagelftal in dezelfde klasse als vorig

jaar ingedeeld: 4e klasse D, district West 1.

De 2e Klasse A ziet er als volgt uit: Amstelveen /Heem raad,

DWA(Amsterdam),HBOK (Amsterdam), HCSC (Den Helder),

Kennemerland (Haarlem), Marken, Monnickendam, Swift

(Amsterdam),WV-HEDW (Amsterdam),SVZandvoort,ZCFC

(Wijdewormer) en ZOB (Zuidoostbeester).

lnde4eKlasseDspelen:Alliance'22(Haarlem),Bloemendaal,

De Brug (Haarlem), Concordia (Hillegom), DSK (Haarlem),

GeelWit (Haarlem),Olympia Haarlem, Ripperda (Haarlem),

Schoten (Haarlem), SVIJ (Umuiden), SV Zandvoort en

Zwanenburg.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische Volgorde)

Administratiekantoor Gall&Gall

K.Willemse Gemeente Zandvoort

BeachClubTien G reeven, Makelaardij o.g.

Bertram& Brood IJzerhandel Zantvoort

Beter Mobiel Jobtide

Bloems ierkunst Jef & La Fontanella

HenkBluijs Pluspunt

Café Alex

Café Oomstee

Printing People

Stichting Classic Concerts

ChmChin Van Aa eken

Censeen van Lingen Glaszetters bedrijf

Circus Zandvoort Vanhier

Club Nautique

Danzee

Vrijehuizenmarkt.nl

Willemse Elektrotechniek

Dorsman Assurantiën Zandvoort Optiek
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Zandvoortseiaan 12

Vrijstaande karalcteristieke20-erjaren villa met erker aan de voorzijde, veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse zolderverdieping

en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

Glas in lood bovenlichtjes erker

Besloten achtertuin met achterom

Vraagprijs € 659.000, -

Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer

Woonoppervlakte ca. 1 50 m2

Perceeloppervlakte 270 mz

Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!

Prachtig afgewerkt 3 kamer h oekapparlement op de 2e verdieping en tevens

hoogste etage gelegen met een ruime woonkamer van ca. 44 mz

,

2 slaapkamers en een zonnig balkan op het noordwesten.

Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en het

appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de inpandige

parkeerkelder.

Geenbovenburen

Fraai materiaal gebruik

Gebruiksoppervlakte ca. 100 mz
(ex cl. balkon)

Spoorbuurtstraat 10
Op steenworp afstand van strand, zee, centrum en openbaar vervoer

gelegen verzorgde tussenwoning met 2 slaapkamers en 2 dakkapellen over

de volle breedte en een knus achterplaatsje met achterom. De gezellige

woonkamer wordt van de open keuken gescheiden middels een vaste trap

naar boven.

• Dubbel glas voorzijde woonkamer
• Dak onderhoud uitgevoerd in 2006
• Bouwjaarcircal900

• Gebruiksoppervlakte ca. 70m
2

Vraagprijs € 219.000, - CïÜh?

Trompstraat 17/2

Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement

totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer

is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en

vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt en

er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs inbegrepen

de inpandige garage.

Kortom; dit appartement op de Ie verdieping met balkon op het zuidwesten

en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!

Zote betrekken!

Eigen parkeerterrein

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs £ 279.500,- (Incl. garage)

Hogeweg 92
Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van ca. 250

m2
, fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige centrum

en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een grote biljartkamer,

2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw.

Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, welke ook direct toegang

geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum

gelegen.

Enige bewoner op de 4e verdieping

Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur

Afgesloten parkeerterrein voor gasten

Gebruiksoppervlakte ca. 220 m2

Vraagprijs: €1.295.000,-
'

:

..
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DTM gezegend met zonnige racedag

Zondag was zo een dag die net zo goed zon als regen zou kunnen brengen. De vooruit-

zichten waren niet echt denderend maar slecht waren ze evenmin. Gelukkig waren de

weergoden de organisatie van de DTM goed gezind en scheen de zon dat het een lust

was. Dat later, tijdens de afsluitende persconferentie, alsnog wat hemelwater naar ben-

den kwam deerde niemand meer, de racefans hebben van een droge race genoten. Rond

de 48.000 passeerden de kassa's gedurende het weekend.

Het was druk afgelopen zat. De Duitse Tv-zenderARD, DTM pas rond 17.45 uur ge-

weekend op Circuit Park die de uitzendrechten van de start. Daarna konden defans

Zandvoort. Zaterdag al be- DTM heeft, kon wegens het in het centrum de bloeme-

uitzenden van de Tour de

France niet eerder dan 17.30

ur met uitzenden beginnen

n wildetoch de kwalificatie

live verslaan. Om die reden

werd de kwalificatie voor de

zochten veel liefhebbers het

circuit en met name de du

nen waren goed bezet. Een in-

teressant programma waar-

in het venijn aan het einde

tjes buiten zetten.

De zondag gaf eenzelfde

beeld. Tot laat, vlak voor

de start van de hoofdrace,

kwamen de liefhebbers

nog steeds de toegangs-

weg naar beneden om de

race te gaan bekijken. De

organisatie heeft er goed

aan gedaan om direct na de

DTM-race, nog een interes-

sante Porsche-race te plan-

nen. Hierdoor werd voorko-

men dat alle toeschouwers

en masse het circuitterrein

zouden verlaten. Er ontstond

even oponthoud vanaf het

circuitterrein maarvan lang-

durigefiles was geen sprake.

Ook de verkeersregelaars,

volgens sommigen verkeers-

ont regelaars, hielden zich dit

keer, voor zover bekend, aan

de spelregels.

1 ; "N
Rilli'<llrl

• Natuur allinson €035
• Gevulde koek €1,25

• Weekendtaartje€ 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie meteen gebakje

1/

ESZSSsm
Verhuizing

circuit

'In Den Helder moeten ze

huizen slopen, wij hebben ze

er later omheen gebouwd.'

JULI ACTIE

Meekleurende
brillenglazen

enkelvoudig
€ 75,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Auto Strijder

Zandvoort

SateWfé

Zeestraat 36

vani!!£l Kü

Kenamju-judoka's naar Beijing

Maar liefst 5 judoka's van Kenamju gaan de Nederlandse

eer hooghouden tijdens de Olympische Spelen in Beijing.

Vrijdagavond werd bij strandpaviljoen Bruxelles aan Zee

met een ludieke actie afscheid genomen van de judoka's.

Ben Sonnemans, zelf

Olympiër en voorzitter

van de Vriendenclub van

Kenamju, stelde de sporters

voor en zei dat het uniek is

dat 5 van de 6 judoka's voor

Beijing uit één club komen.

Regerend wereldkampioen

Ruben Houkes (-60 kg), Dex

Elmont (-66 kg), zijn broer

Guillaume Elmont (-81 kg),

Henk Grol (-100 kg), die door

menigeen getiptwordtvoor

een gouden medaille, en

Dennis van der Geest (+100

kg) zijn volgens Sonnemans

allemaal in staat om een

medaille te halen. Zij wor-

den trouwens vergezeld

door drievoudig Olympisch

Kampioen Mark Huizinga

(-90 kg) lid van het De Korte

Sportinstituut.

Ook in het begeleidings-

team van de Nederlandse

judoploeg zitten drie leden

van Kenamju. De ploeg heeft

ook nog een Zandvoorts

tintje. Fysiotherapeut

Maarten Koper zal de judo-

ka's in Beijing in topconditie

houden. De Zandvoortse

Reddingsbrigade nam de

sporters aan boord van een

reddingsboot op aanhanger

en reed symbolisch de hori-

zon tegemoet.

Weekmarkt in september
op Zwarte Veld.

Gemeente bereidt tijdelijke

verplaatsing voor.
In de gemeente-advertentie leest u er meer over.



FAMILIEBERICHTEN

Jfet laatste beetje is nu op, veelxvas er te verduren.

'Er zijn geen woorden vooreen zief{e van uiejeiveet.

dij redt liet niet.

je streeft zijn uang. je ziet zijn ogen,

je bent bevangen door verdriet.

Toeft benje dankbaar voor z n einde dat na zoveel

moedig strijden kji'am.

Omdat bet niet alleen zijn leven, tnaar oof^zijn lijden

overnam.

Jfet baarsje is titans opgebrand gedoofdzijn alle vuren

12 oktober 1919

14 juli. 2008

NicoCaas %roon
ueduivnaarvan Doet je EfJe

<Pi.et f en Marijke

-vanden :Aatasja

ï'oricf; en janneke

Jos en <Sjet

Mi ra iiJa en Mike

Slrivar, Saroj

y&co en Loura

<i(pbert

l&m

Els

<Paulen Marije

j\-ïen((e en Jasper

1$ené en Elfen

Isa. Marlet, Eedor

Correspondentieadres:

Jos%roon

Lorentzstraat 184

2041 SJ Zandvoort

Er is gelegenfteid tot afsekeidnemen op donderdag

1 Tjuü van 20. IS uur tot 21. 00 uur in Het <Yarden

uitvaartcentrum h'enuemeifaud. Itjhveg 183 te

-Jfaarlem.

De crematiepleclitigbeidzalplaatsvinden op vrijdag

18 juli. om 13.00 uurin ftet crematorium %'esterveld.

Duin en %ruidbergerweg 2-6 te Drieftuis.

'Tijdvan samenkomst aldaar 12.45 uur.

Ü\
ra afloop is ergelegenlteidtot condoleren in één der

oiiti aihjl:amers van liet eremat onu in.

Geven aan een
goed doel?

Let op dit keurmerk

W*t« ra illnrinrirrinrliiiiurrnriirlrtfil ItHfl
:t 4.ii p.nü ilHjlip my J

Ik dank allen die mijn leven mei hun

liefde en vriendschap verrijkt hebben.

De dood kan je vriend worden als

ziekte verder leven geen enkele v

n kortstondige

Eva Eleonora Tihanyi - Angyal

weduwe van Ferene Tihanyi

' Budapest, 27 mei 1923 t Haarlem, 10 juli 2008

De strijd is gestreden, haar pijn voorhij, mijn mami,

onze vriendin, dapper, trouw en lief is donderdag-

ochtend 10 juli omringd met zorg overleden

Dorka Tihanyi

namens alle familie en vrienden

in hinnen en buitenland

Correspondentieadres:

Mevrouw D. Tihanyi

Marcantilaan315

1051 NG Amsterdam

De ematie heeft il niddels plaatsgevonden.

Heel bijsonder,

Heelgewoon

.

Heel gewoon.

Een hiizoiidcv mens.

Op 81-jarige leeftijd is rustig en kalm

heengegaan mijn lieve man, vader e

Jacob Schuiten

Jaap

Diedy

Monique en Rob

XioolLiLis BoL-islnnn 4 boven

2041 NN Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 17

juli van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum,

Tijl'.ü'iissti'ssT te Zand voort.

De atiepkditightid z;il plaatsvinden op

rijdag 18 juli in crematorium Westerveld, Duin

n Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van

amenkomst 11.15 uur.

Na afloop is

de koftïekan:

r gelegenheid tot condolei

Opa

Opa, jij be nt diegene die ik mis.

En opa, ji bent diegene die er niet mee is.

Ik heb veel leuke dingen met je gedaan

En daaron vind ik het jammer datje b

Sven

nt gegaan.

Ome Jaap,

Bedankt vo ar al UW mooie , erhalen.

Ma arter van Duijn

fvcf een/ lounge-, moed^ges ytrifd- hebbetvwij

aficheid' moeteiv riem&n/ v«-iv

mAjtv lieven vi-oomi, moeder etv trotse- omcv

h)elly Meyer - Vcua/Hcvrtew

Me-eltje/ Grietje;

Zcwidvo&rt
13 ruU/ZOOS

HcuM-letn'

19 december 192

ChfCf Hey&y

EdótK eiv B vcmw

StefarUe'

Weïiy üy thuvy, gUmicmw geeiv be^oeh.

Ve/he^'<xfavitylech£i$fo&AAVvti\dtpl(Mrf;y

elonderctcA^ 17 juli/ om, 14.00 luwop

de- Algemwxe-begrcx&fp'lciovtycivviv

de- TcrUervyytyaat wv ZtMxdAiocnt.

Ncv afloop by er %ele$eA\heid/ elkaar

te- oivtinoetens i>v de- cnvtvan^ytvalwüte/

vatvde hegraafplcuaty.

Vr. Xu^evitraatl8,2042'&>LZai\dAioort.

Lieve Elly.

ch een fantastische

Mare

Elly,

lorden die ik nooit uit zal spreken,

gewoon omdat je er niet meer bent.

Anderen zullen zeggen hoe kan je haar nu misse

Juist daarom, omdat ik je nooit heb gekend.

Rina

Droeve vlinder vloog heen,

i wij bleven verdrietig achter.

De leegte die jij bij mij achterliet

k:ui niciijLind vullen.

Ik heh je nog zoveel te vcrtellei

wat zou je nu toch trots op me zi

Dikke kus, Mariëlle

12 juli 1993 12 juli 2008

Wim v.d. Zeijs
Alweer ISjaar e

we

i geen dag uit onze gt \l'ach r e

nissen je lieverd!

Terras Yanks Saloon bij beste

100 terrassen van Nederland
Het terras van Yanks Saloon op het Dorpsplein behoort

tot de beste van Nederland. Het is het enige Zandvoort-

se terras dat in de lijst van ïoo, die onlangs door Misset

Horeca is opgesteld, vermeld staat. Yanks Saloon staat op

de 56e plaats.

Het is zomer en in principe

zouden alle terrassen vol

moeten zitten. Helaas wenst

het weer niet mee te zitten.

Misset, uitgever van onder

andere horecavakbladen,

presenteert dit jaar voor

het eerst de Misset Horeca

Terras Top-ioo, een rang-

lijst van de beste terrassen

in Nederland. De afgelopen

maanden zijn hiervoor meer

dan driehonderd terrassen

bezocht. Hierbij werd uiter-

aard gelet op de verzorging

van het terras, maar er wordt

vooral aandacht geschon-

ken aan de bediening: werd

de, onbekende, jury beleefd

begroet; werd de bestelling

juist uitgeserveerd en vroeg

de medewerker bij een leeg

glas of ze nog wat wilden

drinken? Allemaal punten

die voor de consument een

reden zijn om wel of niet

CARTOON

terug te komen. De beoor-

delingscriteria en verslagen

van de jurybezoeken zijn te

lezen in het Terras Top-100

magazine van vrijdag 4. juli

(te bestellen via: www. mis-

set horeca.nl/1066857/cafe/

cafe-n ieuws). H ierbij de top-3

van Nederland: 1. Zalmhuis

brasserie & sa lies, Rotterdam;

2. Beachclub New Inn, Well

(L); 3. Central,Ven lo.

Bram Boon van Yanks Saloon

is zeer verrast met de note-

ring: "Geweldig! Wie had dat

gedacht? Het ter ras van Yanks

Saloon bij de beste honderd

terrassen van Nederland. Het

is een erkenning van hetgeen

wij mee bezig zijn. Nu werken

aan een hogere notering!"

Overigens was de Yanks de

enige Zandvoortse horeca-

gelegeheid die zich had op-

gegeven voor de test.

TERRASKLEVEN
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Wethouder Den Helder schrikt zich rot!

De Helderse wethouder Hans Boskeljon heeft zaterdag in

een interview met de Helderse Courant aangegeven zich rot

geschrokken te zijn van de consequenties, die het aanleggen

van een nieuw racecircuit heeft voor de inwoners van zijn

gemeente. De wethouder van onder andere Ruimtelijke Or-

dening, Volkshuisvesting en Milieubeleid, komt tot de slot-

som dat een verhuizing niet tot de mogelijkheden behoort.

Eén van de gevolgen van

de realisatie van de plan-

nen van gedeputeerde Ton

Hooijmaijers (WD), is dat

er in Den Helder en in het

tot die gemeente behoren-

de Julianadorp, honderden

woningen gesloopt moeten

worden. Dat is de conclusie

van de rapportage van een

onderzoek naarde hoeveel-

heid lawaai van het nieuwe

circuit, dat de gemeente

Den Helder in samenwer-

king met het Circuit Park

Zandvoort heeft laten uit-

voeren.

Steun

De ontboezeming van de

Helderse bestuurder is een

steun in de rug van zijn

Zandvoortse collega Wilfred dwingend op te leggen, hij

Tates, die zich vorige week ook vanuit Den Helder de

in scherpe bewoordingen nodige tegenstand zal ont-

uitliet over de wijze waarop moeten. "Als dat werkelijk

Hooijmaijer met de belan- gebeurt dan gaat het hard

gen van Zandvoort omgaat, tegen hard.We laten ons dit

Uit het interview met de

Helderse wethouder wordt

du idelijk dat, a Is Hooijmaijer

zijn plannen toch doorzet

en gebruik maakt van een

mogelijkheid die de wet

ruimtelijke ordening sinds i

juli biedt om een verhuizing

niet zomaar overkomen", al-

dus Boskeljon in het inter-

Doorzetten

Naast de twee gemeen-

tebesturen, die beiden

de indruk hebben dat

Hooijmaijers zijn plannen

kost wat kost wil doord ruk-

ken, ziet ook het Circuit Park

Zandvoort niets in de plan-

nen. Circuitwoordvoerder

Bonfrer schetst wat de ge-

volgen zijn als Hooijmaijers

zijn plannen kan verwezen-

lijken: "In Zandvoort wonen

ca. vijftienduizend mensen.

In Den Helder krijgen bin-

nen vijf kilometer dertig-

duizend mensen met het

geluid te maken. Honderden

huizen worden op basis van

de huidige geluidsregels on-

bewoonbaar." Hooijmaijer

wuift deze bezwaren weg.

Hij is van mening dat een

circuit in Den Helder ge-

bruik kan maken van de

lawaaiontheffing van het

nabij gelegen vliegveld Den

Helder Airport. Hooijmaijers

wil in oktober zijn plannen

klaar hebben en voorleggen

aan de politieke partijen in

de Gedeputeerde Staten van

Noord-Holland.

Terrassen zijn te lang open

De Zandvoortse Courant meldde in de editie van 26 juni

al op dat de rokers van het Zandvoortse uitgaanspubliek

naar buiten moeten om een 'rokertje' op te steken. Dat dit

onverwachte consequenties heeft, bleek afgelopen week.

De politie en gemeentelijke handhavers constateerden dat

de horecaondernemers de terrassen, waar veel rokers op

een nu nog redelijk comfortabele manier roken, te laat slo-

ten en werden opgeruimd.

De regel zegt dat om 02.00

uur alle terrassen gesloten

en opgeruimd moeten zijn!

Volgens burgemeester Niek

Meijer is na dat tijdstip een

terras in Zandvoort niet meer

toegestaan: "De onderne-

mers kennen de regels en die

blijven gewoon van kracht.

Ze moeten dus creatief zijn

om enerzijds hun rokende

gasten toch in de gelegen-

heid te stellen om buiten te

roken en anderzijds om zich

aan de regels te houden. Aan

de regel'op tijd opruimen en

sluiten' valt niet te tornen."

In Zandvoort speelt nog

iets anders. Enkele bedrij-

ven mogen tot 05.00 uur

openblijven. Er is echtereen

regel die zegt: tot 03.00 uur

naar binnen maar eenmaal

daarna vertrokken, niet meer

opnieuw naar binnen. Als

nu een 'roker' uit één van die

gelegenheden naar buiten

gaat om te roken, zou hij of

zij strikt genomen niet meer

naar binnen mogen. Naar

verluidt wordt deze regel

na ï juli over het algemeen

aan de laars gelapt, in de

gedachte dat een horecabe-

zoeker (buiten) moet kunnen

roken, terras of niet.

Vorige week dinsdag, 8 juli,

zijn in een speciaal over-

leg tussen de politie en de

afdeling Zandvoort van de

Koninklijke Horeca Nederland,

de ervaringen van de dien-

ders doorgesproken. Toen is

ook duidelijk gemaakt dat

de politie verbaliserend gaat

optreden tegen horecaonder-

nemers die niet op tijd hun

terras sluiten en opgeruimd

hebben. De handhavers van

de gemeente zijn op iden-

tieke wijze geïnstrueerd.

COLUMN
Rustig in België

Toeterend rijdt hettrammetje

door het Belgische land. Hier

kun je de auto laten staan. De

kusttram rijdt je overal heen

voor slechts € 5 p.p. Je bent dan

de hele dag verzekerd van ver-

voer. Heerlijk. Toch jammerdat

ónze blauwe tram verdwenen

is. € 5 kost ook een ligbed op

het strand. En voor€3 huur je

zo'n ouderwetse ligstoel. Nee.

Gebruikt hebben we ze niet.

Toen we aankwamen was het

bloedje heet. Er was te weinig

tijd om op het strand te zit-

ten. Trouwens, Blankenbergs

boulevard is ook leuk om
over te flaneren. De volgende

dag regende en stormde het.

Vandaar die tram.

Midden in Blankenberg is een

park. Groot. Je hebt er 'snoo-

kergolf'. Een soort golfspel op

hoge tafels. Het lijkt op biljar-

ten maar is nét anders, long

en oud zijn er zoet mee. Ook

de autobaan voorde kleintjes

is een succes. Speeltuin en mi-

nigolfbanen maken heffeest

compleet. En ook hier: uitver-

koop. 'SOLDEN' staat er met

grote letters op etalageruiten.

Verbaasd keek ik naar een sta-

pel spijker broeken. "Deze wor-

den niet gesoldeerd..." Snapte

er niks van. Ik maar kijken wat

er aan gesoldeerd kon wor-

den. Dom, dom, dom. Ach ja.

Natuurlijk. Ze waren niet in de

uitverkoop!

De taal in België is heerlijk.

"Gratis inkom". Betekent ge-

woon: gratis toegang. Ook een

leuke is de tekst: patroon aan

fornuis. Ook de baas himself

staat dus in de keuken te ploe-

teren. Compleet met de aange-

boden 'knapperige groentjes

en ajuintjes' (zilveruitjes) kom

je de tijd wel door. Eet dan ook

een'pladijs'(een reuzenschol)

en je dag is weer goed. Hoewel.

Als je te lang blijft groei je hier

dicht. Bonbons en Belgische

wafels met aardbeien, ijs

en slagroom. Lunchrooms

en ijssalons genoeg. Onze

Nederlandse regering E
zou de handen vol c
hebben met die vettax

2f

en hun gezonde-eten- m
tic!Hallozeg....Wezijn ^
volwassen hoor! ai

J>



WATERSTANDEN

restaurant aan liet strand

Club Nautique
Tel. 025 - S71 ET 07
www.clubmsutique.nl

juli Hoog Laag Hoog Laag HoogW A X E R
Do 17 04 06 12.15 16.30

Vb 18 OU 26 04.39 12.54 17.05

Za 19 00.55 05.11 13.20 17.35

Zo 20 01.15 05.46 13.56 18.05

Ma 21 01.44 06.19 14.26 18.46

Dl 22 02.24 06.56 14.43 19.18

Wo 23 03.10 07.27 15.25 19.56

Do 24 03.43 08.07 16.05 20.35

KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 JULI

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurdhr.C.van Rijn uit Katw

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D.Duijves

RK Parochie Antonius& Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastorC. van Polvliet

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 39-1 2042 GE Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00-16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Lettyvanden Brand-KInderdijk

Tel. 06-4342 9783 lettyuPzandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460460 26 gill ?a ndvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 -1448 2685 joop@zandvoortsecoui

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 '478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV
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www.zandvoortsecourant.nl
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Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
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www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
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EVENEMENTEN AGENDA

Het gebru advertenties en/of teksten uit deze uitgav

r uitdrukkelijke toestemming van de ultgev

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Dhr/MevrNaam
Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

i
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

4

BEACHAC LUBTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5^3200

www.beachclubtien.nl

C#Aé/*lex

vrijdagavond

18 juli

en
25 juli

Gratis entree • Aanvang 21.30 uur

In aanloop naar het jazzfestival op 1 augustus:

Zandvoortse tenorsaxofonist
Adam Spoor

met zijn bekende bebopSörmatie

SPOOR 5

Juli
Week 28* 2008

17

18

18

18-27

19

20

20

20

25

27

29

Kortebaandraverij - Zeestraat

Vismarkt- NH Hotel

Santekraampie - (Rekreade) Gasthuisplein

Kermis -Circuit Park Zandvoort

Tropkana festival - Dorpsfeest, centru m

Wielerronde en solex - Centru m

Muziektent Let op: ivm wielerronde

geen zondagmiddagconcert

Kadobraderie -Gasthuisplein

Vismarkt- NH Hotel

Kadobraderie - Gasthuisplein

Classic Concerts- Silver (Brass) Band,

Beachclubio

Opening jazzfestival - Café Neuf

Augustus

1 Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, in de horeca

2 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort,

Podium Raadhuisplein

2-3 Kadobraderie -Gasthuisplein

7 5i
itc Muggenronde

9.10 Zandvoort Alive - Strandpaviljoens 13/14/15

10 Kadobraderie -Gasthuisplein

10 Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,

centrum

]g Spinningride - strandpaviljoen 1

16-24 KLM Open- KennemerGolf & CountryClub

16-17 Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)

Circuit Park Zandvoort

17 Koopzondagmarkt - centrum

24 Classic Concerts -Vioolconcert, Protestantse

kerk

25-29 Zwem 4-daagse- Aqua Mun do, Center Parcs

29 Classic Concerts- C leve land College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie- Introductiedag voor het

hele gezin bij Azzurro, zie www.nympheia.nl

30-31 TopGear Festival -Circuit Park Zandvoort

31 Blote Billenloop - naaktstrand

pluspunt
Buitenschools

Voor kinderen \

Openingstijden

schoolse en vikintie opving.

an groep 1 t/m B
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De Boomhut

t met een ge

re kinderen

ingen leren

-ui:
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pvang voor uw kind.

igzijn.

eer • Plezier

Flemir

T:023-57 173 73

info@pluspunczs

gstraatSS

57 40 330

ndvoort.nl

2041 VW
F: 023-57

www.plui

Zandvoort
6 B65

untzandvoort.nl

Onenigheid in coalitie over herindeling 'busweg'

Het college wil binnenkort starten met de werkzaamheden voor de herindeling van de

busbaan op de Prinsesseweg, in de volksmond 'de busweg' genoemd. OPZ en enkele

bewonerscomités zijn daar fel op tegen omdat dit niet conform de afspraken zou zijn.

Coalitiepartner en VVD-fractievoorzitter Fred Paap is echter een andere mening toegedaan.

OPZ-fractievoorzitter Carl

Simons schreef vorige week

een brief op hoge poten

aan het college. Hierin gaf

hij als de mening van zijn

fractie dat de geplande

werkzaamheden niet in de

raadsopdracht zouden staan.

Simons reageerde op een be-

woners brief die in de buurt

is rondgestuurd en waarin

de werkzaamheden worden

aangekondigd. OPZ schrijft

dat de weg alleen voor het

openbaarvervoer bestemd is

en dus niet van extra stroken

als trottoir en fietspad voor-

zien zou moeten of kunnen

worden. "Onderzoek leert

ons dat de uit te voeren

werkzaamheden niet zul-

len leiden tot een busbaan

uitsluitend te gebruiken

voor openbaar vervoer, het-

geen als credo is neergelegd

in de raadsopdracht van

13 april 2006. De raadsop-

dracht is hierover duidelijk

en niet voor andere inter-

pretatie vatbaar:'... Busbaan

(Prinsesseweg) uitsluitend

gebruiken voor openbaar

vervoer", aldus Simons in de

brief. Ook zouden volgens

Simons de wensen van de

bewoners niet gehonoreerd

zijn en niet hebben meege-

wogen in het collegebesluit

om de werkzaamheden te

starten.

Nieuw overleg

"OPZ protesteert hierbij

heftig tegen de voorgeno-

men wijze van uitvoering

en staat daarin niet alleen.

Naast andere raadsfracties,

hebben ook diverse be-

wonersorganisaties uit de

Kostverlorenbuurt in dit ka-

deren op niet mis te versta-

ne wijze van zich laten ho-

ren. Bewonersgroeperingen

hebben zich zelfs tot de Raad

van State (RvS) moeten wen-

den om hun gelijkte halen

en toch gaat de gemeente

Zandvoort onverdroten

door op de ingeslagen weg
en houdt geen rekening

met de bewoners, noch de

raadsopdracht. Wat is na-

melijk het geval? De con-

sequenties van de busbaan

anders in te richten dan al-

leen en uitsluitend bestemd

voor openbaar vervoer zijn

ingrijpend voor de bewo-

ners. Bij aanleg van voet-en

fietspaden met de daarbij

behorende beplanting ont-

staat er immers een open-

ba re weg voor ver keersdoel-

einden, hetgeen een geheel

ander karakter zou geven

aan de voormalige achter-

tuinen. Andere eisen gaan

gelden voor erfafscheiding,

veiligheid en toegankelijk-

heid", gaat Simons verder.

OPZwenst eerst een overleg

met de raad te voeren in een

van de komende commis-

sievergaderingen, om pas

daarna een ondubbelzinnig

raadsbesluit te nemen dat

deze zaken op correcte wijze

regelt.

WD
Fred Paap deelt de mening

van zijn partners niet. De

brief van Simons lokte bij

hem een schriftelijk ant-

woord uit waarin hij zijn

standpunt verduidelijkt. "Ik

ben zeer verbaasd over je

reactie op de bewoners brief.

Immers de voorstellen tot

herinrichting van de krui-

sing Kostverlorenstraat -

Haarlemmerstraat -Tolweg

- Busbaan zijn uitvoerig

besproken in de commis-

sie Projecten en Thema's,

in jouw bijzijn en met in-

spraak van bewoners en

dhr. Stolk. Oftewel het komt

niet zomaar uit de lucht val-

len. Daar is ons ook duide-

lijk gemeld dat de busbaan

uitsluitend voor openbaar

vervoer bestemd is. Voor de

veiligheid worden er fiets

en wandelpaden aangelegd.

Gemotoriseerd verkeer en

parkeren blijft niet toege-

staan", zegt Paap terwijl hij

zich afvraagt welke andere

informatie Simons heeft.

Volgens de liberaal wordt

de uitspraak van de RvS, die

inhield dat de busweg geen

openbare weg diende te

worden, dus gerespecteerd.

Hij is het wel met de leider

van de ouderenpartij eens

dat afspraken gerespecteerd

moeten worden. Hij herkent

echter in de collegevoorstel-

len de gemaakte afspraken

en ziet dan ook geen reden

om hieropterugte komen.

Met OOG en OOR
l'BE BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Succes gewenst

De oproep 'hoeveel deel-

nemers meedoen aan de

4daagse van Nijmegen'

heeft het volgende resul-

taat op geleverd: het gezin

Prins,Alma, Willem en zoon

Marcin lopen gezellig met

z'n drieën, RobWiche isvoor

de 14e keer van start gegaan

en verder doen ook mee
ingrid Schrader, Liesbeth

Versteege en Jannie Hoppe

met haar man Wim en

Hilde v.d. Bos en Theo v.d.

Heiligenburg. Het brengt

het totaal op 15 Zandvoortse

wandelaars. Iedereen veel

succes!

Onderhoud

Het Raadhuis is voor me-

nige toerist aanleiding om
het fototoestel te voor-

schijn te halen. Het mooie

aangezicht van het histori-

sche gebouw wordt mede

bepaald door twee prach-

tige lantaarns. De koperen

exemplaren zijn nog niet zo

heel lang geleden gerestau-

reerd en blonken als nooit

tevoren. Toch ontbreken ze

nu al enkele weken. Het is

nu een wat kaal gezicht, ho-

pelijkzijn zesnelweerterug

op hun plek.

Open dagen

De Protestantse kerk is tot

30 augustus elke zaterdag-

middag van 14.00 tot 16.00

uur open. Er zijn vrijwilligers

aanwezig die rondleidingen

verzorgen en u alles kunnen

vertellen over de geschie-

denis van de kerk. Ook het

gerestaureerde orgel is in al

zijn gloriete bewonderen en

te horen. Een goede reden

dus om eens gezellig binnen

te lopen.

Fietsje duwen
Naast de TukTuk's en een

toeristisch treintje, heeft

Zandvoort dit jaar een velo-

taxi als extra joker ingezet.

Hiermee kunnen strandbe-

zoekers zich makkelijker van

bijvoorbeeld het station naar

het strand laten verplaatsen.

Hoewel? De bestuurder moet

best veel kracht hebben om-

dat de Zandvoortse straten

richting boulevard altijd om-

hoog gaan. Neem nou het

Wagenmakerspad. Dat is

vrij steil, zo steil zelfs dat de

bestuurder van de velo-taxi

aan zijn passagiers vroeg om
uit te stappen: het vehikel

moest geduwd worden. De

twee dames hielpen onder

flink gegiechel maar besloten

daarna hun weg 'te voet' te

vervolgen.

Zandvoortse Kunst

naarSpaarndam

DeSpaarndamsekunst mark-

ten zijn al tientallen ja ren een

succes. Is dat toeval of toch

gewoon een goedeformule?

Omdat zoveel toeval niet be-

staat moet het dus wel defor-

mule zijn, met veel afwisse-

ling, veel herkenning en veel

verrassing. Een van de verras-

singen is dat de kunstmarkt

op 2 augustus een Zandvoorts

tintje heeft. Want behalvede

kunstenaars Josette Caelen

en JoseeCoen raad treedt ook

nog het Zandvoorts mannen-

koor op. Om 15.00 uurtijdens

het kunstmarktconcert ir de

oude kerk van Spaarndam.

Kunst in de Bieb

Voor de maandelijkse expo-

sitie in de bibliotheek van

Zandvoort is de Hillegomse

kunstschilder Frank

Warmerdam uitgenodigd. De

overzichtsexpositie stelt 'ge-

fantaseerde werelden waarin

de mens, maar vooral wat

de mens zich bezighoudt'

centraal. Soms vertaalt

zich dat in een stilleven,

dan weer in een tafereel

waarin een enkele vrou-

welijke persoon de hoofd-

rol speelt, met meestal een

kwinkslag of een verhaal

met een dubbele bodem.

De tentoonstelling is tot

31 juli te bezoeken tijdens

de openingsuren van de

bibliotheek.

Tips van de politie

De vakantieperiode is be-

gonnen en dat is ook een

periodewaarin hetdieven-

gilde zijn slag probeert te

slaan. Natuurlijk probeert

de politie ook in de vakan-

tieperiodes zoveel mogelijk

misdrijven te voorkomen.

Maar u kunt ook zelf veel

doen. Want hoe minder

gelegenheid, hoe minder

misdrijven. Hier komen

enkele tips: laat niet zien

dat u weg bent, plak dus

geen briefjes op de deur

en laat geen touwtjes uit

de bus hangen. Sluit de

overgordijnen nieten laat

de planten in de venster-

bank staan. Etaleer geen

kostbaarheden. Laat geen

volle vuilniszakken bij uw
huis achter. Vraag familie

of kennissen uw brieven-

bus dagelijks te legen en

laat de post neerleggen op

een plaats die van buitenaf

niet zichtbaar is. Laat geen

geld, waardevolle papieren

en/of sieraden thuis achter.

In een kluis bij de bank is

het safe. Voorzie uw waar-

devolle eigendommen

met uw postcode + huis-

nummer. Gebruik registra-

tiekaarten (ook voor fiets,

bromfiets en boot). Op de

politiebureaus liggen die

voor u klaar.Coed ingevuld

kunt u daarmee na eventu-

ele diefstal duidelijk aan-

gifte doen. En u vergroot

zode kans dat u uw eigen-

dommen terugkrijgt.

^



Nieuwe jetski voor strandpolitie

Vorige week heeft het detachement strandpolitie van de

regio Kennemeriand Zuid een nieuwe jetski in ontvangst

mogen nemen. De 'oude' was alweer vier jaar oud en niet

meer upto date.

De burgemeesters van

Bloemendaal en Zandvoort,

WimdeGelderenNiekMeijer,

namen symbolische de sleu-

tel in ontvangst en overhan-

digden die direct door aan

wijkagent Jeroen Poppen die

meestentijds op de jetski zal

gaan varen. Het stranddeta-

chement van de regionale

politie opereert zowel op het

grondgebied van Zandvoort

als dat van Bloemendaal.

John Barhorst, de vertegen-

woordiger van Kawasaki

in Europa, kwam de jetski

persoonlijk afleveren. "Deze

jetski, alleen jetski's van

Kawasaki mogen overigens

zo heten want de naam is

gedeponeerd, is het neusje

van de zalm. Ze zijn zeer

wendbaar en uiterst snel.

Jeroen Poppen heeft ervorig

jaar al één uitgeprobeerd en

was er zeer enthousiast over.

Deze jetski heeft een vermo-

gen van 120 PK. Poppen heeft

vorig jaar geprobeerd om zo

snel mogelijk met deze jetski

van Zandvoort naarWijkaan

Zee te komen, dus om de pie-

ren van IJ muiden heen. Er zou

zomaar een calamiteit daar

kunnen gebeuren waarbij as-

sistentie van anderen nodig

is. Hij deed er niet meer dan

10 minuten over! Gestreefd

wordt om langs de hele

Nederlandse kust jetski's in

te zetten. Dat zou de veilig-

heid zeker ten goede komen",

aldus Barhorst.

Poppen was uiteraard in zijn

nopjestoen hij een 'ritje'met

de nieuwe jetski kon maken.

Hij liet zien waarom hij veel

op de jetski zal gaan patrouil-

leren.'Alsweeen boot zouden

gebruiken ben ik niet zosnel.

Stel dat iemand meteen an-

derejetski de regels aan zijn

laars lapt en ik ben met een

boot.dan heb ik het nakijken.

Ook als iemand zijn middel-

vin gerlaatzienaan mij, moet

ik ze laten gaan. Nu moeten

ze het maar eens proberen!

Ze zijn voor mij! En dan nog

iets, ik kan alleen de jetski

in het water lanceren en er

weer uithalen. Dat scheelt

een hoop mankracht, die we
niet al te veel hebben bij ons

korps." Barhorst beaamd de

stellingvan Poppen. "Het lijkt

welof Jeroen voor de jetski is

geboren. Hij 'leest' het water

en weet exact wat hij moet

doen. Overigens zijn er nog

twee agenten die op de jet-

ski mogen varen. Die zijn,

net als Jeroen, speciaal op-

geleid", sluit eenglunderende

Barhorst af.

Politieberichten

Man mishandeld, dader aangehouden
Surveillerende agenten werden maandag rond 17.10 uurop het Raadhuisplein aangesproken

dooreen man die vertelde dat er net een mishandelingvlakbij de muziektent had plaatsge-

vonden. Het bleek dat een 44-jarige Heemstedenaar ruzie had gekregen meteen 43-jarige

Amsterdammer en dat de Amsterdammer zijn opponent met een balk tegen het hoofd

had geslagen. Het slachtoffer had daardoor een enorme zwelling op zijn hoofd. De agenten

hebben de verdachte aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het slachtoffer is

voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht en daar opgenomen. Beide betrokkenen

waren zwaar onder invloed van alcohol. Ze hadden ruzie gekregen overeen biertje.

Verwarde man aangehouden
Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond rond 23.00 uur een verwarde

Zandvoorter aangehouden in zijn woning aan het De Favaugeplein.De man dreigde zich-

zelf iets aan te doen meteen groot mes. Politiemensen hebben eerst getracht de man te

bewegen rustig te blijven en hebben geprobeerd hem naar buiten te lokken. Omdat de

man dat niet wilde en bleef dreigen de hand aan zichzelf te slaan, is hij door het opge-

trommelde arrestatieteam overmeesterd. Hij is niet gewond geraakt en zal mogelijk in

een psychiatrische kliniek worden opgenomen.

Samenwerking met Vesteda

staat ter discussie
De mogelijkheid bestaat dat de gemeente Zandvoort en de Maastrichtse investeerder Vesteda

de samenwerking binnenkort zullen stopzetten. De twee partijen zijn al jaren bezig om te ko-

men tot een grootschalige ontwikkeling van de Middenboulevard. Op woensdag 20 augustus

staat een overleg tussen beide partijen op de agenda om te bezien hoe het verder moet met de

samenwerking.
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De gemeente heeft enkele

weken geleden Vesteda

schriftelij kop de hoogt e ge-

steld, dat naarhaarmening,

door het recent niet tekenen

van een raamovereenkomst

tussen de twee partijen, de

samenwerking sinds juni

van de baan is. Eén van de

problemen die zich voor-

doet is het gegeven, dat de

Zandvoortse gemeenteraad

geen eensluidend stand-

punt beeft over de vraag

hoe het Middenboulevard

project er in de toekomst

moet gaan uitzien.

Vesteda verwijt, volgens

het Haarlems Dagblad, de

gemeente dat het project

veel minder voortvarend ver-

loopt dan verwacht. Volgens

het college van B&W wordt

die stagnatie veroorzaakt

doordat het maatschap-

pelijk draagvlak van de

Zandvoortse bevolking

deels ontbreekt. Volgens de

gemeente Zandvoort valt

Vesteda te verwijten dat een

raamovereenkomst, waar-

voor overeenstemming was

bereikt met de Amsterdamse

vestiging van de investeer-

ders, door de hoofddirectein

Maastricht dit voorjaar werd

afgekeurd.

De komende weken zal dui-

delijk moeten worden of het

samenwerkingsverband tus-

sen Vesteda en Zandvoort

nog levensvatbaar is.

Onduidelijk is wat dejuridi-

sche en financiële gevolgen

van het beëindigen van de

samenwerking zullen zijn.

Rookvrij Holland Casino

Het nieuwe rookbeleid brengt veel teweeg en er is sprake

van een verplaatsing van het 'binnen roken' naar het 'ter-

ras roken'. Niet alleen de horeca moet zich houden aan

het rookverbod, ook voor Holland Casino geldt het horeca

rookbeleid en moet men voldoen aan een rookruimte.

door Nel Kerkman

Rokers kunnen de rookvrije

Holland Casino's zonder pro-

blemen bezoeken. Voor hen

zijn speciale transparante

rookcabines met luchtver-

versing en filters geplaatst.

Niet-rokende gasten zullen

hier geen hinder van on-

dervinden. Binnen elke ves-

tiging wordt duidelijk naar

de rookruimtes verwezen

die zijn geïntegreerd in het

gebouw. Alleen vestiging

Zandvoort heeft nog geen

speciale rookruimte, hier

moeten de rokers het voor-

lopig doen met een tijdelijke

bouwkeet.

Verkeerd ontwerp

Ofschoon het casino de

bouwvergunning al begin

januari aanvroegen in maart

een goedkeuring werd ver-

leend, is er nog geen start

gemaakt voor de bouw van

een rookruimte. Oorzaak: er

is een verkeerd ontwerp aan

de welstandscommissie

voorgelegd. Holland Casino

Zandvoort verzocht om een

herziening op de verleende

vergunning op basis van

het juiste onderwerp. In het

tweede ontwerp wordt het

glasplatensysteem, zoals

dat in alle andere vestigin-

gen ook wordt toegepast,

aan een andere kant in het

gebouw geplaatst. Echter

dit ontwerp is niet posi-

tief ontvangen bij de wel-

standscommissie. Ondanks

het afwijkende advies heeft

het college toch besloten

om toestemming te verle-

nen. Het tweede ontwerp

voldoet volgens het college

binnen de stedenbouwkun-

dige voorschriften van de

bouwverordening van de ge-

meente Zandvoort, alsmede

binnen de bouwvoorschrif-

ten van het in voorbereiding

zijnde bestemmingsplan

Middenboulevard.

Om aan de rookwet te vol-

doen, is als noodoplossing

een bouwkeet geplaatst. De

noodvoorziening magslechts

30 dagen zonder bouw-

vergunning blijven staan.

Daarna zal de toestemming

mogelijk worden verlengd

want 30 dagen is wel erg

kort dag om een mooie aan-

bouw te plaatsen. Of zullen

we een gokje wagen?

Rotary Zandvoort steunt

Appeltaartimperium
Op maandag 16 juni ontvingen medewerkers en vrijwilligers van Roads een cheque van

€ 500 uit de handen van de voorzitter van Rotary Zandvoort, Theo Peek. Het geld is

bedoeld om het Appeltaartimperium, onderdeel van Roads, te helpen bij het maken van

een goede doorstart. Het Appeltaartimperium is zeer verheugd met het geld en zal het

gebruiken voor de aanschaf van onder andere een goede deegmengmachine.

Roads is een organisatie

die zich inzet voor mensen

met een psychische beper-

king. In allerlei projecten

worden werkervarings-

plaatsen geboden. Zo is er

het Appeltaartimperium

in Pluspunt (Noord). Maar

er zijn ook andere werk-

ervaringsplaatsen, zoals

Zorghotel De Pitstop, het

Grafisch buro, het Kreatief

Atellier, deStudieHaave, het

Haarlemmerhoutproject,

de Scrapstore 'Mooi Zooi'

en allerlei spel- en sportac-

tiviteiten en eettafels. Voor

medewerkers en cliënten

was het een onzekere tijd.

In mei zijn de activiteiten in

de regio Haarlem, Amstel-

veen, Haarlemmermeer en

Amsterdam overgenomen

door Sticht in gBuitenamstel

Geestgronden. Dit betekent

dat Roads nu een doorstart

kan maken.

Het Appeltaartimperi urn

is een leerwerktraject. In

Pluspunt worden heerlijke

appeltaarten gebakken, die

in onder andere het koffie-

huisje in Overveen en bij

verschillende Zandvoortse

strandpaviljoens als ge-

bak bij de koffie worden

verkocht. Op dinsdag- en

vrijdagochtend is er voor

particulieren de gelegen-

heid om appeltaarten te

kopen. U moet die dan wel

van tevoren bestellen. Wilt

u taarten bestellen of zich

aanmelden voor medewer-

king aan het project, dan

kunt u contact opnemen
met Annemarie Sybrandy

06- 21455002. Meer infor-

matie kunt u krijgen via

www.roadshelpt.nl.

Tropicana wordt

Zandvoort Salsa Festival 2008
Komende zaterdag is de eerste editie van het Zandvoort Salsa Festival 2008. Dat komt in de

plaats van het vertouwde Tropicanafestival. De nieuwe naam dekt meer de lading.

Dat wordt swingen zater-

dagavond. Op twee podia

zullen tropische klanken de

toehoorders opzwepen en

stilstaan is er dan niet meer

bij: dansen zal het worden!

Op het podium bij Yanks

Saloon op het Dorpsplein

lossen DJ Andres en de

bekende n-koppige band

Cheverón, onder leidingvan

de Venezolaanse Anabell

Febles, elkaar af zodat er

geen stiltepauzes zullen zijn.

DJ Andres bijt het sprts af

met zijn Salsamotion vanaf

19.00 uur. Cheverón begint

om 20.00 uur.

Op het podium bij disco-

theekChinChin encaféNeuf

in de Haltestraat begint DJ

Jarzinoom 20.00 uur. Hij zal

afgelost worden door diverse

Op zoek naar de Most Talented!

Zandvoort heefteen nieuw festival! Het Zandvoortse Kunstfestijn, Youth Performing Art

Festival. Het spektakel zal plaatsvinden in de muziektent op de zondagmiddagen van

augustus. Organisatoren Joyce Vastenhouw en Roy van Buuringen, beide 19 jaar oud, zijn

nu al volop bezig met de voorbereidingen. "Jong talent uit heel Nederland: wees origineel

én meld je aan!", luidt hun oproep.

«t;

Kunstfestijn is een nieuw

Zandvoorts festival voor

jonge podiumkunstenaars.

Initiatiefnemers Joyce en

Roy zijn op zoek naar

talentvolle jonge

mensen met een

passie voor muziek,

dans, circus, poëzie,

cabaret, rap, musical

of toneel. De deelne-

mers kannen onder

het motto 'Verzin

het maar!' zowel

solo als met een

groep aan het festi-

val meedoen. "Het

kan van alles zijn.

We laten de deel-

nemers hier vrij

in. Het belang-

rijkste is dat het

origineel is en

kwaliteit heeft.

Met het festival

willen we laten

zien dat jonge

Nederlandse
podiumkun-
stenaars veelte

bieden hebben", aldus Roy.

De voorrondes van het fes-

tival zijn op zondag 17 en

24 augustus te zien in de

sfeervolle muziektent aan

het Raadhuisplein, tegen-

woordig hét muzikale hart

van Zandvoort. De drie ori-

gineelste acts van de dag

gaan doornaardefinale.Op

een zonnige dag lopen er

veel mensen langs. Aan pu-

bliek geen gebrek. Voor tus-

sen de acts door zijn er live

optredens van verschillende

bands, o.a.A-Tiff Si Suggest,

Vakmannen en Voutlooz.
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steeds op zoek naar jong ta-

lent met originele podium

acts. Aanmelden via onze

website kan tot ongeveer

een week voor de eerste

voorronde", vertelt Joyce en-

thousiast. Het begrip 'jong'

is een ruim begrip. "Als de

passieermaar

van afspat. Je

moet je jong

voelen", vult

Roy aan.

..."""•www»
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Tijdens de grote finale op

zondag 31 augustus zal een

vakkundige jury bestaande

uit Conny Lodewijk en John

Kraaijkamp jr. de winnaar

bekend maken. De Most

Talented wint een optreden

tijdensde Ki ka Artiesten ga la

2009 en een weekendje

Center Parcs. "Wij zijn nog

De organisa-

toren kennen

elkaar van hun

presentatiewerk

voor de lokale

Zandvoortse ra-

diozender ZFM.

Daarnaastzijn Roy

en Joyce zelf enter-

tainers in hart en

nieren. "Optreden

voor publiek is echt

een kick! Daarom

vind ik het leuk om
met Kunstfestijn

jonge artiesten een

open podium te bie-

den, zodat zij de kans

krijgen om te laten

zien wat ze kunnen!", aldus

zangeres Joyce.

Ben jij ervan overtuigd datje

talent hebt? Heb je al enige

podiumervaring? En wil je dit

live aan iedereen laten zien?

Voor meer informatie en

aanmelding, bezoek: www.
kunstfestijn.nl

optredens van de Salsa Tu la

Brassband. Rond 22.00 uur

zal de bekende Surinaamse

groep Trafassi, 'kleine was-

jes, grote wasjes', weer een

optreden verzorgen. Het fes-

tival duurt tot middernacht

maar dan is iedereen ook,

uitgeput van het dansen, de

diverse etablissementen in-

gedoken om weer op adem

te komen!

SPOOR 5 bij café Alex
Komende vrijdag en vrijdag 25 juli aanstaande speelt de Zandvoortse tenorsaxofonist

Adam Spoor met zijn bekende bebopformatie SPOOR 5 in café Alex. Het is een aanloop

naar het jazzfestival dat op 1 augustus weer losbarst.

Zelf noemen ze het een aan- 5poor (saxofoon en zang), Bakeren Frank Sinatra. Ook

loop naar het jazzfestival en Peter van Litsenburg (trom- staan erstukken op het pro-

gezien de ervaringen met pet), Frans van Tongeren (pi- gramma die geschreven zijn

SPOOR 5 zal het absoluut ano), Frans Tunderman (bas) door de eigen pianist Van

swingen worden in het café en Jan Bes (drums), speelt Tongeren. De entree is gra-

aan hetGasthuisplein.Defor- uit het repertoire van on- tis en het concert begint om
matie, bestaande uit Adam der andere Art Blakey, Chet 21.30 uur.

A
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Final Sa Ie <ff*hHome of Fashion Brands

Div. modellen : Rechte pijp / smalle pijp / uitlopende pijp. Div.wassingen maten 26 tot 33 inches

€ 29,95 per stuk - 2 e Jeans voor 10 euro

Milieubewust vervoer

Zandvoort kent dit jaar een nieuwe vorm van 'openbaar'

vervoer: de velotaxi! Het is de bedoeling dat de velotaxi,

een door mensenkracht aangedreven fietstaxi, toeristen

die met de trein naar Zandvoort komen, naar het strand

brengt. De velotaxi is in het kader van de bereikbaarheid

van het Zandvoortse strand als proef ingesteld.

wis
De gemeente Zandvoort is

het ernst om de bezoekende

toerist zosnel mogelijk naar

het strand, van noord tot

zuid, te krijgen en stelt daar

fïnanciëntegenover.Eén van

demanieren isdeweerterug-

kerendeTukTuk, maar dit jaar

is tevens de velotaxi, naast

het toeristische treintje, in

beeld gekomen. Met name
de laatste twee zijn aan-

winsten voor de Zandvoortse

toerist/bezoekerdie hiermee

een goedgeoutilleerde bad-

plaats aantreft, de TukTuk

heeft zich al bewezen in de

laatste twee jaar.

Milieujaarverslag 2007
Vorige week dinsdag heeft het college het Milieujaarver-

slag van de gemeente Zandvoort vastgesteld. Het is een

rapportage over de samenwerking tussen de gemeente en

Milieudienst Umond, die voor de gemeente als handhaver

en als controleur optreedt. Het verslag maakt duidelijk

welke werkzaamheden de dienst voor de gemeente heeft

uitgevoerd in 2007, op basis van het dienstverleningscon-

tract dat beide organisaties hebben afgesloten en het mi-

lieuwerkprogramma 2007 dat ze hebben opgesteld.

In 2007zijn bijna 100 bedrij-

ven gecontroleerd. 14 bleken

niet aan de milieuregelge-

ving te voldoen en worden in

2008 weer gecontroleerd. Als

de zaken dan weer niet op

orde zijn kan de dienst sanc-

ties opleggen. Soms gaat de

contraleen handhaving hard

tegen hard. In 2007 werd

door de gezamenlijke su per-

markten vruchteloos tot aan

de Raad van State de eerlijk-

heid van opgelegde, extra mi-

lieuvoorzieningen in koel-en

vriesinstallaties aangevoch-

ten. Volgend jaar moeten

de installaties voldoen aan

de eisen, die gericht zijn op

een forse besparing van de

energie. Het energieverbruik

is door de veelal open koelin-

stallaties vrij hoog.

Het is de eerste keer dat in

deze vorm verslag van de uit-

gevoerde takenwordt gedaan.

In het verleden werd een jaar-

verslag door de Milieudienst

opgesteld waarin de werk-

zaamheden voor de gehele

regio waren weergegeven. Dit

jaarverslag werd aangeboden

aan alle colleges van B&W. Het

ministerie was hier niet geluk-

kig mee omdat niet gepast

kon worden gecontroleerd.

Nu is er voor elke gemeente

apart een mi] ieujaarverslag

gemaakt, waarin de verant-

woordingvan de handhaving

zowel kwantitatief als kwali-

tatief is beschreven.

Bron: www.zandvoort.nl

Burgers over regiopolitie

In 2007 zijn 164 klachten ingediend over het optreden van

medewerkers van de politie Kennemerland. Dat is minder

dan in 2006, toen waren het er 183 (166 in 2004 en 167 in

2005). Klachten van burgers hebben veelal betrekking op

uitlatingen, onvoldoende dienstverlening en onvoldoen-

de informatieverstrekking, maar bijvoorbeeld ook over

het verkeersgedrag van politieambtenaren. De dienders

van Kennemerland Zuid, waar Zandvoort onder valt, heb-

ben de minste klachten gekregen: 24.
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Us aan Zee

Over het verkeersgedrag is in

2007 relatief veel geklaagd

(van 5 klachten in 2006

naar 20 in 2007). Een mo-

gelijke verklaring voor deze

stijging kan detoenemende

media-aandacht zijn. Verder

vallen politievoertuigen dui-

delijk op in het straatbeeld

en wordt van de politie een

voorbeeldfunctie verwacht.

Veel mensen weten echter

niet dat het voor politievoer-

tuigen geoorloofd is om in-

dien nodig de verkeersregels

te overtreden.

Bij de na onderzoek ge-

gronde of deels gegronde

klachten worden excuses

aangeboden aan de klager,

zaken opnieuw in onderzoek

genomen, werkprocessen

aangepast of worden be-

trokken politiemensen aan-

gesproken op hun optreden

of werkwijze. In die gevallen

waarin niet tot een oor-

deel kon worden gekomen,

zal uitleg worden gegeven

over de werkwijze en hoe

met de klacht is omgegaan.

De Nationale Ombudsman
heeft in 2007 met betrek-

king tot vijf klachten tegen

medewerkers van het korps

Kennemerland een eindrap-

portage uitgebracht. Van de

vijf klachten zijn er één ge-

grond, driedeels gegrond en

één ongegrond verklaard.

De politie Kennemerland

beschouwt klachten van bur-

gers over het politieoptreden

alssignalendieserieusgeno-

men moeten worden. Deze

uitingen van ongenoegen

geven de politie een kans om
de relatie en het vertrouwen

tussen burger en politie te

verbeteren. Het uitgangs-

punt is dat de organisatie

leert van deze signalen. De

leerpunten uit de klachten

worden benut om houding

en dienstverlening van de

medewerkers te

Bereikbaarheid bibliotheek
In verband met de naderende herindeling van de Prinses-

seweg (busweg) en het bouwrijp maken van het terrein

voor de brede school met de ondergrondse parkeergara-

ge, vraagt de SP enige aandacht voor ouderen en perso-

nen die slecht ter been zijn.

In een schrijven aan het col-

lege van B&W vraagt frac-

tievoorzitter Willem Paap

aandacht voor de toegang

van de bibliotheek. Zijn

partij wenst dat ouderen

en personen met bijvoor-

beeld een rollator of in een

rolstoel, gemakkelijk toe-

gang kunnen krijgen tot de

bibliot heek. Vooralsnog zul-

len dat vlonders zijn maar

die zijn volgens de socia-

list zeker niet voldoende

om de genoemde groep

van Zandvoorters op een

redelijk normale manier

toegang tot de bibliotheek

te verschaffen. De partij is

bang dat juist deze groep,

die vaak de bibliotheek be-

zoekt, daardoor niet meer

van de faciliteiten van de

bibliotheek gebruik zou

kunnen maken. Bij het ter

perse gaan van deze krant

was het antwoord van het

college nog niet bekend.

Sinds drie weken is Zandvoort een vierde ijssalon rijker,

maar niet zo maar één. Veel dorpsgenoten pakten tot voor

kort hun vervoermiddel om bij de rotonde in Driehuis bij

het IJspaleis van Rob hun verfrissende versnapering te ha-

len, maar dat reisje is nu niet meer nodig. Op de Passage

18 (aan de Burg. Engelbertsstraat) is Cerrit Bruil onlangs,

samen met zijn dochter Sandy, gestart met 'Us aan Zee'.

Bij Us aan Zee wordt uitsluitend ijs verkocht, afkomstig uit

de keuken van het voornoemde IJspaleis. Bruil: "Ik ben zelf

een echte liefhebber van kwaliteitsijs, dat op ambachtelijke

wijze en zonder kleurstoffen wordt bereid en die garantie

kan ik nu onze klanten ook bieden."

Het idee om deze zaak te beginnen zat al lang in zijn hoofd,

hoewel zijn reguliere werkzaamheden op een heel ander

vlak liggen: na mei ijk cursussen entrainingen geven aan o.a.

politiemensen en opsporingsambtenaren in Amsterdam.

"Aangezien er zomers door de vakantieperiode minder klan-

ten zijn, leek mij dit een leuke overbrugging. Dit mooie pand,

waarin voorheen kapsalon Dynamics zat, kwam vrij en is

ideaal. Wij hoefden nauwelijksteverbouwen en in dewinter

biedt het extra lesruimte."

De royale sortering omvat steevast 24. soorten ijs, waarvan

6 smaken regelmatig wisselen, want in totaal kan Us aan

Zee 54 smaken leveren! Natuurlijk kan pas een rapportcijfer

gegeven worden na uitvoerig proeven en dat heeft schrijfster

dezes dan ook met veel plezier gedaan. Mijn favorieten zit-

ten voornamelijk bij de 'bruinige' soorten, zoals crispy strac-

ciatella met grote stukken chocolade, hazelnoot en malaga.

Veruit aan kop:'Opa's appeltaartijs'. Verrukkelijk! Daarnaast

is er een ruime keuze aan puur vruchten ijs, waaronder bra-

men, mango en bosvru enten. Voor mensen die bijvoorbeeld

allergisch zijn voor melkproducten, zijn er vijf soorten ijs op

waterbasis in de smaken ananas, lychee, peren,watermeloen

en citroen. Ook voor suikervrij ijs (yoghurt, hazelnoot, aard-

beien) kan men bij Usaan Zee terecht. Bij mooi weer is het

heerlijk zitten op het ter ras, waar behalve ijscoupes en milk-

shakes ook koffie en frisdrank genuttigd kunnen worden.

Us aan Zee belooft een echt familiebedrijf te worden, want

naast dochter Sandy (die al ervaring heeftopgedaan in een

ijssalon in Amsterdam] gaat ook zoon Chris (een befaamd

en beroemd badmintonspeler) actief aan de slag voor de

zaak. Niet in dewin kei, maar men kan voor festivals, beurzen,

feesten en partijen een ijs kar huren met alles erop, eraan en

vooral erin.

Us aan Zee is zeven dagen per week geopend van 12.00

tot 22.00 uur. Adres: Passage 18 (kop Zeestraat), telefoon

06-54625999.



Take Five
Boulevard Panhis Loot, par. 5 Zandvoort
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3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu

Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716UWinfo@tfai.nl

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mati: kittywillemse@plonet.nl

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Voor het bestuur van het Genootschap

"Oud Zandvoort" zoeken wij kandidaat

bestuursleden die de komende jaren een

actieve rol in onze vereniging willen gaan

spelen.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis

van Zandvoort, denkt u een bijdrage te

kunnen leveren aan het uitdragen hiervan

en wilt u deze ideeën graag omzetten in

concrete acties? En wilt u daarnaast ook

nog meedenken over het te volgen beleid

van onze vereniging voor de komende jaren

Reageert u dan nu!

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag:

Wij vergaderen twaalf keer per jaar in

Zandvoort op de donderdagavond van

20.00 tot 22.00 uur. Daarnaast gaan wij er

van uit dat bestuursleden ook een actieve

bijdrage leveren aan de verschillende te

organiseren themadagen c.q. activiteiten.

Het tijdsbeslag van de bestuursfunctie

bedraagt gemiddeld 1 a 2 uur per week,

met pieken en dalen.

Café Oomstee
Vrijdag 25 juli

aanvang 21.00 uur
Cool & Blue Hammond Trio

Vrijdag 1 augustus

Rudolf Kreuger
Jazz behind the bar

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

Belangstellenden kunnen

contact opnemen per e-mail

op info@oudzandvoort.nl.

feu

jobtlde t3)
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Jazzfestival in nieuw jasje

In het verleden was Jazz behind the Beach een begrip in

Zandvoort. Maar omdat de laatste jaren de kwaliteit niet

meer onderde noemer Jazzmuziek viel, werd de animo van

het publiek voor dit evenement steeds kleiner. Stichting

Jazz in Zandvoort en stichting ZEP sloegen de handen in-

een en besloten om dit jaar samen een geweldig jazzpro-

gramma te organiseren. Jazzliefhebbers kunnen op 1, 2 en

3 augustus weer genieten tijdens de eerste editie van 'Jazz

in Zandvoort'.

door Nel Kerkrri:

Het logo en de benaming va n Jazz behind the Beach is het

enige wat veranderd is. Maar verder wordt het weer als van-

ouds. Alleen de succesvolle Jazz kerkdiensten zijn door ge-

brek aan genoeg sponsorgelden dit jaar uit het programma

geschrapt. Volgens Hans Reijmers, voorzitter van stichting

Jazz in Zandvoort (JiZ), is het motto "beter één dag die klinkt

als een klok dan twee dagen die minder goed zijn."JiZisop

jazzgebied een begrip. De stichting organiseert al voor het

zevende winterseizoen één keer per ma and jazzconcerten in

De Krocht, met optredens van top jazzmusici uit binnen- en

buitenland. Daarom weten zij als geen ander welke musici

ze kunnen contracteren om dit unieke Jazzfestival het eerste

weekend van augustus succesvol te maken. Uiteraard mede

mogelijk gemaakt door toedoen van vele sponsoren.

Terug van weggeweest
Het programma van de drie dagen ziet er goed uit en is

verdeeld over de horeca op vrijdagavond 1 augustus en de

strandpaviljoens op zondag 3 augustus. Ook zij hebben op

hun repertoire jazzmuziek staan en regelen de muziek en

artiesten individueel. Het avondvullende programma (van

18.00 tot oi.oo uur) voor zaterdagavond 2 augustus op het

Raadhuisplein is al bekend. Er komt één groot podium waar

JiZ en ZEP garant voor staan.Tijdens de pauzes en het ombou-

wen van het grote podium hoeft u zich niet te vervelen, want

in de nieuwe muziektent is een geweldige jazz DJ aanwezig

die u tussendoor met zijn muziekkeuze vermaakt.

Succes verzekerd

Het uitgebreide programma op zaterdagavond is in vier

delen opgebouwd en bestaat uit een keur aan artiesten

met Nederlandse toppers. Josee Koning, de koningin van

de Braziliaanse muziek, bijt het spits af. Vervolgens speelt

hetTrioJohan Clement, één van de bekendere professionele

jazztrio's van Nederland die jazzmuziek op niveau brengt,

samen met vibrafonist Frits Landesbergen (ook altijd aan-

wezig is in gebouw de Krocht). Zij worden opgevolgd door

de Zand voort se Sanne Mans, zij heeft met haar stem in een

korte tijd de regio veroverd. Als uitsmijter weet de Beter R.

De Vries Band populaire muziekstijlen als funk, blues en soul

te mengen met jazzy improvisaties.

Met z'n allen zorgen zij voor een swingende en funkyjazz-

avond. Houdt u de krant van volgende week in de gaten, daar-

in zit een bijlage met alle informatie over het Zandvoortse

jazzfestival.
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Een zeer veelzijdig trio

In een goed gevulde Protestantse kerk trad zondag jongstle-

den het trio Tres Calides op. De naam is afgeleid van de drie

voornamen van het zeer muzikale trio. Dat de naam tevens

'warmbloedige minstrelen' betekent, is beslist geen toeval

want vooral na de pauze werd dit helemaal waargemaakt.

Imponerende show meisjeskoor Vox Humana
Het initiatief van de Stichting Classic Concerts om deze zo-

mer een aantal Engelse schoolmuziekgezelschappen te laten

optreden heeft maandagavond een bijzondere concert op-

geleverd. De tachtig belangstellenden kregen in de Protes-

tantse Kerk een uitvoeringvan hoog niveau voorgeschoteld.

Het meisjeskoor van het in een zeer boeiende pro-

Hitchin College uit Hitchin, gramma te presenteren. Het

een stadje ten noorden van repertoire was zeer divers.

Londen, slaagde er onder lei- Zowel gospel, klassiek, jazz

ding van dirigent Ruth Berry ais popmuziek kwamen in

de show van een uur ruim-

schoots aan bod.

Werken van Duke Ellington,

Harold Arlen en Leonard

Bernstein werden met veel

muzikale en fysieke discipli-

ne in een steeds wisselende

sa menstelling ten gehore ge-

bracht. Het telkens wisselen

van het koorvan solo naarduo

en via trio naar een volle be-

zetting, was door de perfecte

manier waarop het gebeurde

op zich al een opmerkelijke

kwaliteit, die ongetwijfeld

voorkomt uit de traditie van

het Engelse onderwijssy-

steem. Songs als New York

New York, Happy Day en tal-

loze andere internationaal

vermaarde klanken werden

met overtuiging ten gehore

gebracht door de koorleden,

die in leeftijd varieerden van

13 tot 18 ja ar. Zij wisten, op een

enkele uitzondering na, voor

een uitstekende vertolkingte

zorgen. Een bijzondere rol was

ook weggelegd voor de pia-

niste Alicia Chaffey, die niet

alleen op overtuigende wijze

het koor begeleidde maar ook

solistisch overde nodige kwa-

liteiten bleekte beschikken.

In de komende weken zal er

nog tweemaal een dergelijk

gezelschap in Zandvoort op-

treden. Dinsdag 29 juli om
20.00 uur is de Kinghton

Silver (Brass) Band te horen

bij strandpaviljoen 10 en vrij-

dag 2g augustus om 20 uuris

de Protestantse Kerk het de-

cor voor het John Cleveland

College- Flute Choirand Big

Band.

Het openingsnummer, 'Une

flüte invisible' van Camille

Saint-Saëns, was al verras-

send doordat de fluit inder-

daad wel hoorbaar, maar

niet zichtbaar was. Ook in

het tweede en derde stuk

speelde de fluit de hoofd-

rol. Het was op zich al een

aparte combinatie qua in-

strumenten. Carla Bos met

h aar prachtige moderne con-

certharp met zeven pedalen

enerzijds en de bijzonder

warme en veelzijdige klan-

ken van de fluit van Désirée

Vergers anderzijds. Voeg

daarbij de fantastisch e stem

van de klassiek geschoolde

sopraan Lisette Emmink, die

uitstapjes naar ander reper-

toire beslist niet schuwt, en

men krijgt niet alleen kwali-

teitvan het hoogste niveau,

maardoorde humoristische

uitvoering van bepaalde

stukken een heerlijk optre-

den voorgeschoteld. Voor

de pauze kwam dat nog niet

zo uit de verf, aangezien het

repertoire voornamelijk be-

stond uit tamelijk moderne

muziek.

Het publiek in Zandvoort

beleefde de wereldpremiè-

re van 'A la tristeza' van de

Engelsman Graham Lynch.

Deze compositie werd spe-

ciaal voor Tres Calides ge-

schreven, nadat dit trio al

eerder twee, nog niet eerder

uitgegeven stukken van deze

componist had uitgevoerd.

In een fraaie uitdossing ver-

schenen de dames na de

thee met een meer klassiek

en herkenbaarder repertoire.

In eerste instantie kwam een

gedeelte van het dierenrijk

voorbij in de vorm van 'De

vlinder en de bloem' van

Fauré,het prachtigeen lieflij-

ke' De Zwaan' uit het Carnaval

der dieren van Saint-Saëns,

'De krekel' van Crumb en op

de geestige tekst van Kees

5tip, waarin ook de naam

Zandvoort voorkomt/Op een

kwal'vanJohannes Röntgen.

Hilarisch was het door alle

drie gezongen (gemiauwde)

overbekende 'Kattentrio va n

Rossini'.

Na een drietal werken van

Offenbach uit Hoffmann's

Vertellingen, waaronder als

feest der herkenning het

luchtige 'Barcarolle', sloot

Tres Calides het optreden af

met drie ontroerende aria's

uit 'La Traviata' van Verdi.

Mede door de geweldige

akoestiek kwam de warme
en heldere stem van Emmink

tot grote hoogte. Het ovatio-

nele slotapplaus was terecht

en zorgde nog voor een vurig

gezonden'LAmour'uit Bizet's

Carmen als toegift.

CL Jb



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Voor zandvoorlpashouders aanbiedii

Gratis proefles

informatie

6-54280393 ot 023 - 57301 07
s.lycos.nl\rijschooldue

tPashouders

10% korting op Zeeuwse mosselen
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Mollie & Co is speciaal voor Zandvoorters

Het echtpaar Han en Bibi Ugosse runnen het

drinkrestaurant Mollie & Co alweer 15 jaar. En

met succes! Want het restaurant is in de loop

van tijd een begrip in Zandvoort geworden.

Samen met een enthousiast keukenteam we-

ten zij Zandvoort altijd weer te verrassen met

culinair thema's. "Wij zijn vooral op de Zand-

voorters gericht, daar hebben wij ook bewust

voor gekozen", aldus eigenaar Han.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Mollie & Co is een klein gezellig

drinkrestaurant gelegen in het

centrum van Zandvoort. In de zo-

mer is er extra plaats op het terras.

In 1977 kwam Han via zijn broer in

Zandvoort terecht. Niet veel later

was hij negen jaar

van eet-enfeestcafé La Basti!le."lk

heb de horeca altijd al heel erg leuk

gevonden. Elke dag is anders, geen

één hetzelfde. Je weet 's ochtends

nooit wat de dag gaat brengen",

vertelt Han. Nu runt hij samen met

zijnvrouwBibi het drinkrestaurant

Mollie & Co. Een vaste klant heeft

de term 'drinkrestaurant' voor hen

bedacht. "Hij vond dat hij bij ons

niet alleen lekker kon eten, maar

ook lekker kon drinken.We hebben

de term erin gehouden. Nu zijn

Eigenaar Han Ugosse

we het enige drinkrestaurant in

Zandvoort", legt Han lachend uit.

Naastdegoedewijnen staatMollie

& Co ook bekend om de verschil-

lende culinaire thema's, zoals het

Zandvoortse kreeftenweekend en

h et ja arl ij ks golftoer nooi. Het jaar-

lij kse Sinterklaasfeest voor volwas-

sen is ook altijd een succes! Net als

de populaire daghap, elke dag een

andere dagschotel voor slechts

€ 8,50. "Een echte specialiteit heb-

ben we niet, maar veel klanten ko-

men terug voor de gamba's, saté,

spare ribs of rib-eye van Angus

beef. Het zijn allemaal aanraders!"

zegt Han enthousiast.

Zandvoortpas

Voor ZandvoortPashouders heeft

Mollie & Co een actuele aanbie-

ding: 10% korting op een overheer-

lijk mosselpannetje. En dat een

week voor de start van het mos-

selseizoen!

Reserveren kan alleen per tele-

foon: 023-5718949. Drinkrestaurant

Mollie&CovindtuindeHaltestraat

75 en is 6 dagen per week geopend

vanaf 18.00 uur (woensdag geslo-

ten). Website: www.mollieenco.nl

aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

ch & Health Centn

Mode en trends:

lli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

ibiforShoes - Kerkstraat

..haozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrai

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege's IJzerhandel -Pa! '

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPasi

Et zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u

met uw ZandvoortPas terecht kunt. Winkelen in Zandvoort

wordt daarom steeds aantrekkelijker.

ZOMERACTIE!
Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts

€ 5jOO (Normale prijs €j,so)

Ga naar www.zandvoortpas.Til of vul de
bon in op pagina 12!

W*"""MWeZandV° -...*.*»>-'"«
Tevens krijgt «°P elKev° s

^ANDVOORT

, j y J*">-^

Wilt u ook extra profiteren bij

het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met
het eind van dit jaar profiteren van heel

veel leuke aanbiedingen! Surf naar

www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

<3JEE&SkC&S&
r 11^

17:00 tot 23:30 | Info: 06 295 24123
vrij entree

Dorpsgenoten
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

door Erna Meijer

Gaston van Elteren

Een bijzonder interview deze week met dorpsgenoot Gas-

ton van Elteren. In Amsterdam op de Overtoom geboren

op 19 oktober 1909 en dus bijna 99 jaar! Hoewel hij helaas

al enige jaren blind is, blijkt Van Elteren nog zeer welbe-

spraakt en helder van geest te zijn.

"Mijn vader was directeur van een PTT bijkantoor in

De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat ons gezin

enig kind) tijdelijk gescheiden werd, want samen m
Belgische moeder vertrok ik naar Brussel, waar ik

eenJezuïetenschool bezocht. Ik heb altijd veel

interesse in geloof gehad, maar ben dus

katholiek gemaakt toen ik 'nog niets

anders kon dan poepen en piesen'.

De Russische revolutie vond ik in-

teressant en later liep ik ook met

een gebroken geweertjeop mijn

jas. Ik ben altijd een typisch op-

positiemannetje geweest!" be-

gint Van Elteren.

Sinds een jaar woont hij nu in

het Huis in de Duinen, na het

overlijden van zijn vrouw Leny,

met wie hij 73 jaar getrouwd is ge-

weest! "Ik was een teruggetrokken,

timide jochie, dat niet rookte of dronk.

5amen met zes meisjes en twee jongens

hebben wij een toneelclubje opgericht en daa

heb ik mijn vrouw ('een damestype') leren kenn>

Noord.

Valentine (vernoemd naar de Belgische oma). Zijn moeder

was aljaren dolop Zandvoort en toen zijn vader gepensio-

neerd werd, besloot het gezin naar de Van Kinsberge n straat

te verhuizen. Zo ontstond de band met het dorp.

Uiteindelijk verhuisde Van Elteren ook hier naartoe en het

gezin ging won en aan de Burgemeester Engelbertsst raat 14.

DochterValentinewasaleen enthousiast zeilster en opeen

gegeven moment las Gaston een advertentie met de vraag,

wie er wat voorvoelde om een strandzeilvereniging op te

richten. Dit werd dus samen met o.a. Hans

Boon en Cerard de Wit de start van de

Watersportvereniging Zandvoort,

waarvan Van Elteren jarenlang

secretaris/penningmees-

ter is geweest. Op verzoek

van burgemeester Nawijn

kwam hij van 1972 tot

1982 in het bestuur van

de KNZHRM, waarvan

een oorkonde namens

de bemanning, wal- en

wipperploeg van de red-

dingsboot Dr. Louwesin zijn

camer nog getuigt.

Gaston van Elteren

Op een gegeven moment werd

Van Elteren ook gevraagd voor de

betaalde functie van administrateur

voor het flatgebouw aan het Fenemaplein.

" Na een "Ik kreeg fl. 900,- in de maand als salaris. Dat kwam
driejarige HBS-op leid ing kwam hij als boekhouder ("ik ben goed uit, want ik had geen pensioen, alleen AOW. Bij controle

altijd goed met cijfertjes geweest") in dienst bij een chique van de boeken bleek er een achterstand va nfl. 30.000,- te zijn

garage, die gespecialiseerd was in rouw- en trouwauto's. wat betreft de betaling van de servicekosten. Dat is toen snel

Daar heeft hij stiekem leren rijden en zijn rijbewijs gehaald, aangezuiverd." Naast de administratie bracht hij ook eens in

zodat hij als invalchauffeur wat extra's kon verdienen. Zijn de drie maanden een krantje uit. Verdere activiteiten in het

diensttijd bracht Van Elteren grotendeels door als onderaf- Zandvoortse: lid van het Oranjecomité, in het bestuurvan de

ficiervan de genie bij de 'zoeklichtafdeling'. vereniging ter bevordering van de land- en tuinbouw; voor-

zitter bewonersvereniging Huis in het Kostverloren,en poli-

Na zijn huwelijk in 1934 ging het jon ge paar zelfstandig aan tiek betrokken geweest bij "Inspraak Nu", de voorloper van

de slag. Leny namelijk bleekeen heel goede dameshoeden- het huidige GBZ."M ij n mooiste tijd heb ik toch in Zandvoort

maakster te zijn en na eerst aan huis aan de Aalsmeerweg mogen beleven!"

een zaak gestart te zijn, huurden zij een winkel aan het

Hoofddorpplein. Van Elteren:"Mijn vrouw was het creatieve Het gesprek met Gaston van Elteren was een boeiende

brein en ik deed de zakelijke kant, zoals de inkoop." Het gezin reis door het verleden dat, onvoorstelbaar, bijna een eeuw

werd verblijd met de geboorte van twee dochters, Leny en overbrugt.

Krant niet ontvangen?
EffANnvOOltTSK

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Volgende week beter weer?

De hoogzomer nadert en

de grote vraag is wat het

weer de komende weken

gaat doen in Zandvoort.

Een cruciale fase is dan

ook aangebroken waarin

de zomer van 2008 z'n

definitieve plannen uit de

doeken moet gaan doen.

Blijft het weer nog een

aantal weken koel en wis-

selvallig, of breekt er na het

komende weekeinde een

fase aan met droge, zon-

nige en steeds warmere

condities?

Voorlopig lijkt de atmos-

feerte kiezen voor de wis-

selvallige en koele variant,

maar al een aantal dagen

geven de weermodellen

voor de lange termijn wat

meer voor uitstreven de op-

lossingen. Een overgang

naarwarm(er) zomerweer

richting het einde van de

maand behoort nog altijd

tot de mogelijkheden.

We zaten de afgelopen

dagen op een vluchtheu-

veltje van hogedruk en

daarom profiteerden we
vooral maandag van een

hele fraaie dag. De dins-

dag gaf al wat meer zom-

pigheid in de atmosfeer.

Overigens is juli al een

zeer natte maand aan het

worden in de Zandvoortse/

Haarlemse regio met op

veel plaatsen al zo'n 90
millimeter regen. Ruim

twintig kilometer zuidelij-

ker is tot wel 130 millimeter

gevallen door zware buien

vorige week.

Do. Vr.

Weer

Temperatuur

Max 17 18-1

Min 12

Zon 25%

Neerslag 55%

Wind wzw.4

Deze donderdag en de da-

gen daarna geven steeds

(licht) wisselval lig weer met

ondermaatse temperaturen.

Vandaag deden we alweer

een gevoelige stap terug na

een redelijke woensdagmid-

dag. Eind deze week kan het

overdag soms maar 16 of 17

graden zijn gedurende de

regenmomenten.

Het weekeinde geeft ook

weer regen of buien af en

het is zeer de vraag of de

diverse georganiseerde bui-

tenactiviteiten goeddeels

droog kunnen verlopen...

Strandweer is natuurlijk

helemaal niet aan de orde

in het weekeinde.

Eerst in de loop van zon-

dag en waarschijnlijk vol-

gende week neemt de kans

op een weersverbetering

toe. Het is dan de vraag

wat het bekende 'sturende'

Azorenhogedrukgebied
gaat doen. Komen we steeds

meer onder invloed te lig-

gen van uitlopers van dat

hoog, of trekt de 'verlosser'

zich uiteindelijk toch weer

terug op de Oceaan. In dat

laatste geval krijgen storin-

gen weer vrij spel en zitten

we met regen en veel wind

zo nu en dan, maarde ten-

dens kan toch overwegend

positief te worden.

Op dit moment lijkt de kans

op een weersverbetering

zo'n 65 procentte zijn.

13

20%

60%

zw. 4

13 13

30% 40%

75% 70%

WEST 4 WEST 3-4

«a.



Filmprogramma
17 t/m 23 Juli

RADIO + TV

Dinsdag

iflÜS

Mamma Mia!
Gebaseerd op de wereldwijde

muskalhit met songs van ABBA

Opeen idillisch Grieks ei-

land worden alle voorbe-

reidingen getroffen voor

het huwelijkvan Sophia

(Amanda Seyfried). De

vrijgevochten en al-

leenstaande moeder

Donna (Meryl Streep),

die op het eiland een

klein hotel runt, heeft

voor die dag haartwee

beste vriendinnen uit-

genodigd. Het zijn de

pragmatische Rosie

(Julie Walters) en de

steenrijke, mannenverslin-

dende Tanya (Christine

Baranski). Ooit vormden zij

samen het zangtrio Donna

en de Dynamo's. Sophia heeft

eigenlijk maar één wens.

Eindelijk zou ze haar vader

wel eens willen ontmoeten,

wie hetookis.ln het dagboek

van haar moeder heeft ze

ontdekt dat ze drie mogelijke

vaders heeft. Mannen met

wie haar moeder 20 jaar eer-

der op het prachtige eiland

een relatie had. Ze besluit ze

alledrie uit te nodigen om
naar het eiland te komen.

Gedurende 24 chaotische

en magische uren bloeien op

het weelderige eiland oude

vriendschappen weer op en

bereiken nieuwe liefdes een

hoogtepunt.

Geïnspireerd op de magische

verhaallijnen van de num-

mers van ABBA, van 'Dancing

Queen'en 'S.O.S'tot 'Money,

Money, Money' en 'Take a

Chance on Me', is de film

Mamma Mia! een feest voor

moeders en dochters, vrien-

den en vriendinnen, musi-

cal- en muziekliefhebbers.

Kortom, voor iedereen.

RTV N-H
RADIÜt-TV NÜORIJ-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Iets te (verjkopen?

Plaats een
Zandkorrel

*"| *"| (zie pagina 18)

il Rekreade sluit af

met Santekraampie

Nog maar één dag te gaan en de Rekreade 2008 is voor-

bij. Het was weer gezellig en alle kinderen die geweest

zijn hebben genoten van alle leuke activiteiten. Maar treur

niet, de Rekreade komt in 2009 terug én er is nog een ge-

weldige dag om met elkaar het eindfeest te vieren. En dat

is het traditionele Santekraampie!

vrijdag 18 juli zijn alle kinderen, ouders en andere belang-

stellenden van harte welkom op het Gast hu is plein. Van 11.00

tot 14.00 uur staan dan overal de'Santekraampies'waarjevan

alles kunt doen. Wat dacht je van lekkere pannenkoeken eten,

kaarsen maken, speksteen bewerken, tegeltjes versieren en sie-

raden ma ken. Ook is er iemand aanwezig om met de kinderen

djembe te spelen. Als klapstuk zijn er dit jaar geen één maar

twee poppenkasten tegelijk met de avonturen van Kizzebizen

Kizzebien en hun andere vriendjes. Een groots spektakel datje

niet mag missen.

Iedereen is welkom en met de strippen kaart van € 2,50 kan je

met alle leuke activiteiten meedoen. Dus kom 18 juli gezellig

langs op het Gasthuisplein.

%
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sik aP thè town
Op 1 juli 2008 is het rookverbod

van start gegaan. In o.a. tabaks-

speciaalzaken, coffeeshops en ho-

recageleden mag niet meer worden

gerookt. Aan rokers de keus: buiten

roken, thuisblijven of misschien wel

helemaal stoppen? Het rookverbod

is in eerste instantie ingevoerd om

meerokers te beschermen, maar veel

I

mensen zijn volgens de Stichting

Volksgezondheid en Roken (Stivoro)

inde maanden mei en juni definitief

gestopt. Het ingevoerde rookverbod

is hier onder and ere een reden van

geweest. Maar hoe zit het met de

horecagelegenheden nu het rookver-

bod is ingegaan? Draaien zij minder

omzet? Zullen degenen die niet zon-

der hun kleine vriend kunnen toch

nog een drankje komen drinken?

Blijft de gezelligheidsroker of simpel-

weg de verslaafde roker een bezoekje

igen aan de horecagelegenhe-

den of blijven ze liever thuis?

De stelling:

JO»

"Door het ingevoerde rookverbod zullen de
horecagelegenheden minder omzet draaien"

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam,

voetbalt bij SV Zandvoort en werkt bij restaurant La Fontanella:

Ik denk dat dit uiteindelijk wel mee gaat vallen. Bij La Fontanella merk ik sinds de invoering van de

wet geen verschil en de gasten die roken gaan lekker op het terras zitten om te roken. Wanneer

het weer slechter wordt, gaat het denk ik een stuk lastiger worden. Misschien dat de rokers dan

minderde behoefte hebben om uit eten te gaan en/ofte stappen, in de weet datje met 3 graden

nul en regen buiten een sigaret moet staan roken. De tijd zal het leren!

van den Haak, 28 jaar en journalist:

Inderdaad, ik zie dat veel horeca eigenaren de wet proberen te omzeilen door extra hetterras

open te houden, of een speciaal rookhok te creëren puur om vaste klanten te houden, Helaas zie

ik in mijn eigen omgeving dat het niet echt werkt. Minder mensen, en ze drinken minder, dus de

omzet wordt ook hierdoor minder.

BasLemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:

Na 2 weken rookverbod kan ik hier nog niet een definitief antwoord op geven. Creativiteit wordt

van de ondernemer gevraagd om een oplossing te bieden voor de roker, alleen ontbreekt voor

dergelijke oplossingen vaak de ruimte bij de kleinere zaken. Een rookhok midden in de zaak plaat-

sen is een doorn in het oog van je interieur en de gemeente heeft zelf nog geen inzicht over het

spinnenweb van regels, dus deze spreekt zichzelf vaak tegen. Wel merk ik dat het vroeger afloopt.

Dus ja, het gaat de ondernemer uiteindelijk omzet kosten,

Dezes vrienden zijn allemaal

vroeg opgestaan om met

een georganiseerde bus-

reis mee te reizen. "We zijn

speciaal naar het circuit van

Zandvoort gekomen voor

de Deutsche Tourwagen

Masters (DTM). We zijn al-

lemaal gek op autoraces!",

vertelt Michael, de oudste

van de groep. Thomas doet

spontaan een racewagen

na in de hoogste versnel-

ling. "Het geluid is kicken.

Hoe harder: hoe beter", lacht

hij. De jongens hebben het

duidelijk naar hun zin. Met

vlaggen en andere souve-

niertjes met het DTM-iogo

erop lopen ze trots door het

centrum. De jongste van het

stel Matthias vertelt dat hij

heel wat kranten heeft moe-

ten lopen om de busreis te

kunnen betalen. "Als het kan

volg ik alle races van dichtbij.

Maar een retourtje Monaco

dat zit er voorlopig niet in.

Zandvoort gaat nog net."

Voor Lars is het de derde keer

dat hij voor de DTM naar

Zandvoort is gekomen. Hij

loopt als een soort van gids

voor de anderen uit. Tijdens

de toeristische route lopen

we langs de muziektent.

Overal staan mensen lekker

te dansen en mee te zingen

met de Hollandse liedjes.

Het woord 'smartlappen'

kennen ze niet. Amsterdam

weer wel: "The city of drugs,

sexen Rock'n roll." Lars vindt

Zandvoort een leuk stadje:

"De mensen zijn hier erg

aardig en vrolijk. Het lijkt

me leuk om hier te wonen,

want volgens mij is er hier al-

tijd van alles te doen.Je bent

dichtbij het strand én het

circuit. Da ist so geil!" aldus

Lars. Zeker heel leuk vindt

ook Chistoph. "Jammer, dat

we vanavond alweer naar

huis toe moeten. Wie weet I

komen we nog een keertje.

Zandvoort ist super!"

IKnowWherelt's@

Vrijdag 18 & zaterdag 19 juli:

Swingsteesjun komt weer naar Take Five aan Zee. Op vrijdag

draalt DJ Scurio een onweerstaanbare, dansbare mix van

luziekstijlen zonder grenzen en beperkingen.

Zaterdag kun je bij het strandpaviljoen terecht voor alle

dance-classics.Van 20.00 tot 01.00 uur Let op: kaarten

zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.

Zaterdag 19 juli:

Het tweede Beachtennis Event American style In

Nederland wordt deze zaterdag georganiseerd bij

^Mango's Beach Bar Lekker tennissen met je voeten in

zand, een DJ die de achtergrondmuziek verzorgt

ia afloop de mogelijkheid om te genieten van

heerlijke BBQ.

' Zondag 20 juli:

'Vlinders op het strand' \

JéÊchclub Vroeger. Vlind.

:rdt get

hou-

neto.a. Dirty

uth, Seamus Haji en Roog. Feesten van 13.00 tot

23 00 uur N Kaarten kosten inde voorverkoop €17,50,

oo.www.vlindersophetstrand.nl

Zondag 20 juli:

Maar liefst 16 DJ's in 2 ai

van BLMg in Bloemend;

superdikke editie van Sn

de allerbeste Sneakerzji

Salto heeft de Sneaker:

gasten.nl.

uitgenodigd. Wees

i's staan achter de decks

I aan Zee voor een extra

ïeakerz op het strand. Naast

locks zoals ErickE. enGregor

'z Crew ook een tweetal bij-

lythe Klit Benny Rodrigues

dus bij! Vanaf 15.00 uur.

COLUMN
Cultuur snuiven

Ik ben op het meest zuid-

westelijke punt van Europa

geweest, genaamd Sagres

en te vinden in Portugal. En

weet je wat ze daar op dat

meest zuidwestelijke punt

van Europa hebben? Naast

ontzettend veel zee, prach-

tige kliffen, een ouderwetse

vuurtoren en windkracht io?

Je verwacht het niet, maar

ze hebben daareen schreeu-

werige, roodgekleurde Duitse

braadworstenkraam. Twee

vrouwelijke, braadworstvor-

mige types verkopen in deze

toko Duitse worsten met

mosterd, ketchup of mayo.

Iets waar je nou echt zin in

hebt op zonvakantie in de

Algarve. Koop je zo'n ding

bij de kraam, dan krijg je een

Duitstalig certificaat met

daarop het bewijs datje het

meest zuidwestelijke punt

hebt bezocht en een vette

reclame voor hun toptent.

Alsof dit allemaal nog niet

erg genoeg is, hebben ze hun

kraam 'Letzte Bratwurst vor

Amerika'genoemd. Ik kon wel

janken.

Het had zo'n mooi, traditi-

oneel plaatje kunnen zijn. Een

bruin geblakerde, gerimpelde

Portugese man op leeftijd,

hangend boven de grill met

daarop zijn zojuist gevangen

sardientjes. "Sa rdinhas assa-

das!" roept hij met een grote

glimlach op zijn gezicht,

trots op 'zijn' visjes die daar

zo heerlijk liggen te garen,

trots op zijn land,trotsopzijn

cultuur. Dit is het beeld dat

je overal in Portugal terug-

ziet en ook het enige beeld

dat ik daar had willen zien.

Helaas spreekt één van mijn

foto's anders. Daarop zie je

mijn vriend met een broodje

braadworst in zijn hand, met

op de achtergrond een gigan-

tische Duitse verschrikking,

die wel zo uitgekookt gepar-

keerd is dat het niet mogelijk

is de kraam niet op de foto te

krijgen. In de kraam zie je de

twee spierwitte Duitse dames

staan, die je op de

foto gewoon "guten "

appetif'en "tschüss" =
hóórt zeggen. Mooi £_

hè, cultuur?

&



IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

Ca)r
' Sporiportraad Zandvoort

ZANDKORRELS
Zandvoortse Courant • nummer 29 17 JULI 2008

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

N ij kamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2D 4 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Tra de

Ard.

Lid BOVAG

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

War"

5lui]55
Van

Maandag 21eJnÜt/m

Mattndaj 11 augustus.

Dinsciaij 12 augustus

zijn wij weer open.

Hattestraat £9 Zanêvoort lel.: 02^/120 ÉO

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Kiinrt'iJ- Onii>*«i

www.outobedriifian-clvoo-rt- r

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ookavonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Te koop:

8 Banden,

poppenhuizen &
miniaturen + 44 stuks

Dolls House Nederland +

verzamelbanden. € 150,

tel. 06-2242 3815

Koffer ba km ark t:

za. 19 juli -tuincentrum Bc

Vogelenzang (10-16 uur)

Res. 0229-244739 of

kijkopwww.mikki.nl

Ookza.2 aug.a.s.

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier zand <oi id wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Geengoederenmeteenwaardeboven i:
de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ "";i:i'dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u i

Ifdeweek

t'.'i sn elke k-ttei ofspoiis in £'.=; upa: :'. a'Je •:!' 'it-t

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:.T 0-, er

Te ,„

Aanbieding tot i augustus:

heerlijke voetmassage

+ complete

gezichtsbehandeling,

samen € 50.

Gezichtsbeh. bestaat

uit: reiniging, peeling,

epileren, stomen,

verwijderen oneffenheden,

massage en masker.

2 uurtjes heerlijk voor jezelf.

Beautysalon Myrna

(van de Zamster),

Van Speijkstraat 2/101,

tel.06-4831 8230

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur-

Tel. 06-53693409

Te koop aangeboden:

Union Texas

damesfiets

€125,-. Tel. 5719880

God is liefde.

Hij houdt van u en

wil u graag helpen.

Hebt u een nood?

Het Huis van Gebed

Zandvoort bidt voor u.

Mail gebed-Zandvoort@

hotmail.com of bel 5363804

Te koop gevraagd:

Louvre deurtje.

Tel. 5719880

Rustige vrouw (40+) zoekt

woonruimte.

Werkzaam in sociaal

beroep.

Eventueel tijdelijk,

huur rond€ 300.

Reacties tot 22 juli

per email:

donnadi59@yahoo.com,

daarna telefonisch:

06-15024743

Woningruil:

!-:::: •

:

huurwoning

(min. 2 slaapkamers)

mettuin in Zandvoort.

Geen Noord.

A;;n :- :

4-kamerapp.+ balkon,

nabij station Haarlem.

Tel. 023-5322309

Woningruil:

.!-:::: ':

gezin zoekt

eengezinswoning

in Zandvoort,

Oud of Nieuw Noord.

Aangeb:

4-kamerwoning

in Zandvoort,

ie etage,

lift aanwezig.

Nieuwe keuken.

Tel. 023-8882924

two

uw id&aXe/ tiiwv

voor etc loo^-jte- p rLjy

• Leggen van terrassen

• Aanleggen van

plaveisels en tegels

• Installeren van

tuinvijvers

• Onderhoud van

kleine en grote tuinen

Tel.

06-38 879 050
E-mail:

tW05qUared@Hen.pl

Heden Verleden.

Toen jazz nog leefde in Zandvoort
Het eerste weekend in augustus zal er weerjazz te beluisteren zijn in Zandvoort. Aljaren is ons

dorp één van de hoogtepunten van hetjaar op dejazzagenda. Ditjaar staat er onder leiding van

Hans Reijmers weer een nieuwe organisatie die 'echte'jazz wil laten horen. In een artikel in het

Zandvoorts Nieuwsblad van 14 juli 1987 word het programma voor het festival uit de doeken

gedaan. Het blijkt ook een landelijk interessantfestival te zijn. Het TROSjazzprogramma Sesjun

zendt zelfs live-opnames uit.

11e editie Jazz behmd the Beach

Meer dan veertig jazzgroepen nemen met meer dan zeventig optredens deel aan het

elfde Jazz Behind the Beach festival, dat komende dagen wordt gehouden. Als vanouds

is dit populaire muziekgebeuren weer verdeeld in Behinil the Beach - Podia, Behind

the Bar, On the Beach en At the Church. Zes podia worden er in het dorp opgesteld,

terwijl er ook optredens plaatsvinden in twintig cafés en bij zeven strandpaviljoens.

De openlucht optredens blijven echter voornamelijk beperkt tot zaterdag en zondag.

uitgelezen mogelijkheid om

hier dus. weer of geen weer,

een of twee middagen zeer

aangenaam te 'verpozen '.

Overigens had voorzitter van de stichting Jazz behind the Beach, Cert Toonen in

dezelfde editie al opgemerkt dat de kosten van hetfestival de pan uitrezen.

Hieronder het artikel.

Het festival begint

avond al bij strandpavil-

joen Take Five met het

optreden van de groep Max
Collie Rythm Aces. aan-

vang 20. 30 uur, dat recht-

streeks over de radio wordt

uitgezonden tijdens het

programma TROS Sesjun.

Morgen gaat het grootscha-

liger gebeuren in het dorps-

centrum van stait. Voor de

swingende jazzklanken

kan men vrijdag, zaterdag

dag weer in tal van

:afés terecht, in de Passage,

Ie Zeestraat, Haltestraat,

g optredens zijn.

Het enige buitenoptred ei:

dagavond ii

verzorgd do

Jazzband di

24.00 uur e

houdt. De ov

het dorp, wordt

r de Flowertown

tussen 20.00 en

11 'streetpaiade'

rige optredens op

""!'ijda.üavoiul mogen, reken in.

houdend met de bewoners va

het dorpscentrum, alleen bin

nen plaatsvinden.

Ook z

of

1 strandpachteis

enthousiasme c

op het

Kerkplein, bet Dorpsplein,

het Badhuispleiu, op

de Hogeweg en in de

Kerkstraat, terwijl er ook bij

EMiy-sterahast drie ;

aan liet jazzfestival. De deel-

nemers hier zijn de paviljoens

Calypso, Take Five, Johnny.

Maritime, Seagiill, Marcella &
Fred en Drieluiken. De optre-

dens zijn hier op zaterdag en ot

zondag, uitsluitend 's middag*

tussen 14.00 en 18.00 uur. Een

Wie dan nog niet genoeg heeft

van de muziek, ofjuist goed

in de stemming is gekomen,

kan zaterdag- en zondag-

avond tijdens een wandeling

de zes podia in het doip aan-

doen. Deze staan opgesteld op

het Gasthuispleiu, Kerkplein,

en Badhuisplein. en drie

stuks in de Haltestraat, hoek

Schoolstraat, Pakveldstraat

en hoek Achtenves.

Op zondagochtend kan men

op het Gastliuisplein weer

terecht voor een muzikale

kerkdienst, waarbij het

Zandvoortse succes Shirley

Zwerus voor de zang zal

zorgdragen, begeleid dooi-

de Harlem Hotpeppers.

De dienst begint om 12-00

uur. Het zeer uitgebreide

programma, waaraan weer

een aantal bekende eu in

Zandvoort al bijna thuisho-

rende jazzmusici deelnemen,

lijkt garant te staan voor een

paai- zeer swingende dagen.

Bovendien is bij het aantrek-

ken van de artiesten duidelijk

1 eken nis gehouden met de

Kosten Jazzfestival rijzen de pan uit

De stichting Jazz behind the Beach is gisteren in et het college van burgemeester en

houders oin de tafel gaan zitten, oin te praten over het doorberekenen van de gemeente-

kosten. Een extra belasting voor deelnemers, vooral nu de subsidie is komen te verva

len. Volgens Fred Paap kunnen deze kosten het einde van het jazzfestival betekenen.

De gei /il 1

verschillende 'sma

blijkt uit de deelnei rslijst.

gang van dit jaar alle kos-

ten die nodig zijn voor het

jazzfestival, aan de organi-

satoren doorberekenen. Met

name voor de diensten van

Publieke Werken en de poli-

tie, voorzover dit buiten het

normale takenpakket valt.

krijgt men een rekening

gepresenteerd. Op basis

van de gegevens van 1986

kan dit voorliet festival een

onkostenpost van ongeveer

ƒ 9000.- gaan betekenen.

Volgens Fred Paap, voorzit-

ter van Horeca Nederland

afdeling Zandvoort en ex-

ploitant van café Koper

aan het Kerkplein, dreigt

het festival hierdoor on-

betaalbaar te worden. Een

gemeente kan misschien

wél verliezen dragen, maar

eeu zelfstandige onderne-

mer kan niet zo werken

dat hij zijn begroting mei

sluitend krijgt. En dat gaat

het jazzfestival meewerkt

terwijl deze maatregel van

kracht is. Volgeus Paap zul-

len de ondernemers in dat

geval dan ook niet staan te

sprmgei e te

Bovendien wordt de maat-

regel als onredelijk be-

schouwd, in vergelijking

met de houding van de

plaatselijke overheid ten

opzichte van bijvoorbeeld

het circuit. Vooral de in-

komstenderving die men

van die zijde toelaat, maakt

het voor de horecaoudeme-

keniug te krijgen. "Vooral

omdat de gemeente ook

nog eens alle politieonkos-

ten vergoed krijgt", aldus

Fred Paap.

Het is duidelijk dat men

over de organisatie van het

jazzfestival nog bepaald

niet is uitgesproken. De

stichting beeft aangekon-

digd dat de deelnemerskos-

ten hoger worden eu wat be-

treft de soort muziek worden

de eisen strenger gehanteerd.

Naai- aanleiding van een ad-

vies van het Gei

Milieubureau zijn norm

gesteld ten aanzien van

geluidsvolume. In verbs

met de overschrijding 1

het volume vorig jaar. geldt

de waaraan beslist moet zijn

voldaan. Het houdt 1,

hem direct op, als hij \

moet samenwerken met het

bedrijf dat vorig jaar de ge-

luidsinstallatie verzorgde.

"Een band kan best met zijn

eigen installatie spelen,

ik dan zeg dat het wat z

ter moet, krijg ik tenminste

medewerking", aldus Paap.

Wat betreft de houding van

de stichting, die zich zelf

'krities' noemt ten opzichte

van de Zandvoortse horeca,

haalt hij zijn schouders op.

"Je moet niet vergeten wie

er betaalt", aldus Pe

O. X>



->"% Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 8 juli en de

verdere in week 28 door het college genomen besluiten zijn

15 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Zwarte Veld - collegebesluit tot tijdelijke verplaatsing

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn

vergadering van 8 juli 2008 besloten het Zwarte Veld met

ingang van september 2008 aan te wijzen als tijdelijke locatie

voor de weekmarkt. Dit in verband met de herontwikkeling

van het Louis Davidscarré. Deze locatie zal 5 jaar gebruikt wor-

den totdat de ie fase van het Louis Davidscarré klaar is en de

weekmarkt naar het nieuwe plein verhuist Hieronder volgen

de voor de vei pla^iring benodigde besluiten.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:

- Max Euwestraat 2, uitbreiden woning, ingekomen 07 juli

2008. 2008-1 37L.V

-Treubstraat 24, plaatsen dakkapel, ingekomen 07 Juli 2008.

2008-138LV

- Kostverlo ren straat 105, plaatsen zwembad en bijgebouw

ingekomen n juli 2008, 2008-139RV.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal

dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Kostverlorenst raat 108,1 dennen boom, aanvraag ingekomen

op 20 juni 2008, ivm overlast, geen herplantplicht

-Tollensstraat naast parkeerterrein begraafplaats, 35 populie-

ren, aanvraag ingekomen op 10 juni 2008, ivm worteloverlast

en staat van de bomen, wel herplantplicht

- Kruising Haarlemmerstraat / Zandvoortselaan, 4 iepen kap-

pen en 4 iepen rooien en elders her planten, aanvraag ingeko-

men op 10 juni 2008, ivm reconstructie Haarlemmerstraat/

Zandvoortselaan, herplantplicht 2 bomen

-Westerduinweg 24, circa 50 dennenbomen, aanvraag ingeko-

men op 15 mei 2008, geen herplantplicht ivm dunning

-Max Euwestraat n,i conifeer- Leylandii, aanvraag ingekomen

op 10 juni 2008, geen herplantplicht

-Saxenrodeweg 102-130,3 dennenbom en, aanvraag ingekomen

op 4 juli 2008 herplantplicht 3 bomen

- Celsiusstraat 36,1 kastanjeboom, aanvraag binnengekomen

op 26 juni 2008, geen herplantplicht

-Zandvoortselaan 19a, 1 iepenboom, aanvraag binnengekomen

op4Juli 2008, geweigerd

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen scni ifteli|!;

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.

Zandvoort:

- Piet Leffertsstraat g, gedeeltelijk sloop vloer, verzonden 10

juli 2008,2008-1215

-Prinsesseweg 20, tijdel ijk plaatsen sanitair- en verblijf: 1 ui' 1
' te.

verzonden 10 juli 2008, 2008-058 Rv

-Tolweg thv Zandvoortselaan 23, plaatsen keerwand, verzon-

den 10 juli 2008, 2008-089 Rv

-Prinsesseweg 20, verwijderen van asbest sport hal, verzonden

11 juli 2008,2008-1368

Ontheffing artikel 3.22 Wro. huisvesten van De School

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken be-

kend dat in de vergadering van 15 juli 2008 is besloten een

procedure te starten voor een tijdelijke ontheffing van het

bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet op

de ruimtelijke ordening voor het huisvesten van De School

in het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk

aan de Julianaweg 15/Emmaweg 22 (aanvraagnummer

2008-13 5Vr).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot 28 augustus 2008 een gemoti-

veerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Het besluit ligt vanaf16 juli 2008 toten met 27 augustus 2008

kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en

staat op de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Kapvergunningen verleend

-Tolweg 28, 1 populier, verleend op 19 juni 2008

- Fahrenheitstraat 68, 2 dennenbomen, verleend op 19 juni

Verkeersbeslu iten

Zwarte Veld: ontwerp-, aanwijs- en verkeersbesluiten

Naar aanleiding van het besluit van het college d.d. 8 juli 2008

om de wekelijks markt tijdel jk te verplaatsen naar het Zwarte

Veld heeft het college op 15 juli de volgende twee besluiten

genomen:

1. Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om de

tijdelijke markt pen september 2008, voor de duur van maxi-

maalvan 5 jaar, op het Zwarte Veld te plaatsen. Meer specifiek

op de Koningstraat ter hoogte van de nummers 45 toten met

79 en op de Oosterstraat en Prinsesseweg ter hoogte van het

Zwarte Veld (met dien verstande dat de Prinsesseweg beschik*

baar blijft voor verkeer)

2. Verkeersbesluit

Het college van burgemeesteren wethouders besluit om:

-de vol ge nee beide 1" van b j lage I van het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens 1990 (verder genoemd: RVV 1990) te

plaatsen: Het bord E04 met onderbord: "Parkeren verboden op

woensdag 06:00- 18 :ooh"

- in de Oosterstraat direct ten zuiden van het kruisingsvla

k

met de Koningstraat;

- in de Koningstraat ter hoogte van perceelnummer 79 aan

beide zijden van de weg;

-evenwijdig asn de Koningstraat ter hoogte van het Zwartveld

(twee keer];

- evenwijdig aan de Prinsesseweg ter hoogte van het Zwart-

veld (noordelijk gedeelte) direct voorde parkeervakken (twee

- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Oosterstraat;

- in de Kanaalweg voorde aansluiting met de Oosterstraat;

- het bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op

de volgende locaties:

- in de Koningstraat ter hoogte van perceelnummer 79 aan

beide zijden van de weg;

- In de Oosterstraat direct ten zuiden van het kruispunt met

de Koningstraat;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van het kruispunt met

de Prinsesseweg;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van het kruispunt met

deKanaafweg;

-ter verduidelijking van het parkeerverbod i.v.m. de weekmarkt

ter hoogte van de parkeervakken het Bord E04 met onderbord:

: "m.u.v. woensdag / ausser mittwoch / exept wednesday /

sauf mercredi o6:oo-i8:ooh" inclusief wegsleepsymbool te

plaatsen.

- middels de aanwijzing van de locatie van de weekmarkt als

locatie waar de wegsleepverordening van toepassing is, in

combinatie met de te plaatsen borden, voldoende maatrege-

len te hebben genomen om de kosten van het wegsiepen van

geparkeerde auto's te kunnen verhalen op de eigenaren die:

geparkeerd zijn op de locatie van de weekmarkt op de op het

onderbord aangegeven tijdstippen,

Tevens Is door het college van burgemeester en wethouders

het volgende (ontwerp)besluit vastgesteld:

Besloten is om een tijdelijke ontheffing van het bestemmings-

plan te verlenen op grond van artikel 3.22 van de Wet op de

ruimtelijke ordening. Dit voor het situeren van de wekelijkse

markt op het Zwarte Veld en de Koningstraat. Ten aanzien van

dit (ontwerp)besluit is afdeling 3.4 Awb van toepassing.

Verkeersbesluit: aanleg van zebra Hogeweg ten westen

van de Zuiderstraat

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten

dooi plaatsing van de borden conform model Lo2f van bii age i

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens iggo

^fc Gemeente Zandvoort

inclusief het aanbrengen van zogenoemde zebramarkering

- op de Hogeweg ten oosten van de Zuiderstraat in westelijke

richting;

- op de Hogeweg ten oosten van de Zuiderstraat in Oostelijke

richting;

door plaatsing van de borden conform model J22 van bijlage I

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

inclusief het aanbrengen van zogenoemde zebramarkering

-op de Hogeweg 200 meter ten westen van de aan te leggen

zebra;

- op de Hogeweg 200 meter ten oosten van de aan te leggen

om door de aanleg van een voetgangersoversteekplaats in de

vorm van een zebra één parkeerplaats aan de zuidzijde van de

Hogeweg op te heffen:

te bepalen dat het besluit op de in de gemeente gebruikelijke

wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Verkeersbesluit afsluiten busbaan

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

voorde periode van 1 augustus toten met 6 oktober 2008 (of

eerder afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden)

de Prinsesseweg af te sluiten voor al het verkeer middels het

plaatsen van het bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 en

hekken BM140P de volgende locaties:

a.in de Prinsesseweg direct ten noorden van de aansluiting

met de Haarlemmerstraat;

b.in de Prinsesseweg met de aansluiting direct ten oosten van

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dieni vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, ma;

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00 1

Melding of klacht?

Bei met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul 1

website het digitale formulier in óf stuur een brief na

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag; 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvof

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzer

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats a

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 ui

Collegelid spreken?

Een afspraak naken meteen collegelid doet u via het centra

telefoonnum ner Daarbij geeft u aan waarove uhetcollegel

wilt spreken Het kan zijn dat u eerst naar e en vakafdelin

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefo

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Bewoners komen in actie tegen verplaatsing weekmarkt
Ze zijn het nu zat, de bewoners van de Prinsesseweg en

omgeving. Ze binden de strijd met de gemeente aan om

de aangekondigde tijdelijke plaats voor de weekmarkt,

op het Zwarte Veld, tegen te houden. De markt moet

plaatsmaken om het terrein voor de nieuwe brede school

met de parkeergarage bouwrijp te maken. Zij zijn de over-

last van het parkeerprobleem, dat de markt veroorzaakt,

meer dan zat.

Het is niet alleen de markt,

want ook in het weekend is

het baren boos. Als de markt

staat, is er in hun straat geen

parkeerplaats te vinden, als

nu ook nog het Zwarte Veld

wegvalt, wordt het een com-

plete chaos. Dat is de me-

ning van woordvoerder Ton

Haak die zegt namens 200

buurtbewoners te spreken.

"Ongeveer 200 bewoners zijn

het spuugzat. Het parkeerbe-

leid van de gemeente is een

wassen neus. Niet alleen

kunnen wij onze auto's niet

kwijt, ook als we even iets op

de stoep staan bijvoorbeeld

om te lossen, wordt er direct

geverbaliseerd. Laatst stond

de bloemenman aan de kant

waar niet geparkeerd mag
worden omzijn handel te slij-

ten. Die man doet dat al meer

dan 30 jaar. Een agent vond

dat dat niet kon en schreef

direct een bekeuring uit. Die

diender begreep niet dat die

bloemenman slechts een vijf-

tal minuten daar staat en dan

weer is verdwenen. Een dame

uit de straat is nog naar het

bureau gegaan om verhaal

te halen, maar ze werd daar

gewoon genegeerd."

Haak gaat verder: "Als nu de

markt op het parkeerterrein

komt, en indien daar niet ge-

noeg plaats is ook nog een

stuk in onze straat, is het

op woensdag helemaal niet

meerte overzien. Wij begrij-

pen dan ook de beslissing van

het college niet, ze weten niet

wat er allemaal speelt in het

dorp. Als ze niet naarons wil-

len luisteren, moetenze maar

voelen. Het is wat ons betreft

tijd voor harde acties. Welke?

Dat zullen ze binnen kort wel

merken!"Degemeentekaner

ook op rekenen dat zodra de

tervisielegging van de plan-

nen een feit is, er een groot

aantal bezwaarschriften zul-

len worden ingediend. "We

laten niet met ons sollen",

aldus Haak. Buiten wijst hij

op diverse auto's die geheel

op het trottoir geparkeerd

staan en waar niet tegen op

wordt getreden. "Die hadden

allang weggesleept moeten

worden", zegt hij.

Het besluit om de week-

markt tijdelijk (max. 5 jaar)

naar het Zwarte Veld te

verhuizen, heeft het college

genomen na overleg met

de marktkooplui en met in-

achtnemingvan de belangen

van omwonenden om zo min

mogelijk overlast te veroor-

zaken. Echter de bewoners

van de Koningstraat zijn het

er niet mee eens. De plan-

nen van de gemeente zullen

vanaf 17 ju liter inzage liggen

en dan kunnen zij bezwaar

aantekenen. Als er spoed is,

kunnen ze eventueel naar

de voorzieningenrechter

stappen om te proberen de

markt van het Zwarte Veld te

weren. Het college realiseert

zich dat de tijdelijke huisves-

tingvan de markt overlast zal

veroorzaken maarvraagtom

begrip van de bewoners.

Haak is een andere mening

toegedaan:"lkheb met diver-

se ma rktkoopl ui gesproken en

die hebben aangegeven veel

liever op het Gasthuisplein

of op het parkeerterrein van

het De Favaugeplein, dat veel

te vaak leeg staat, te staan.

Waar is dan het resultaat van

dat overleg? Ikweet dus niet

waar het college die wijsheid

vandaan heeft. Maar ja, ze

zullen het wel merken", sluit

Haak strijdlustig af.
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U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vla kjes

in te vullen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.
rle oplossing stoai onderaan deze pagina
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Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

JAE C FAC

+ X
EJJ GD HC

CJC JCG KFA

Da oivossmq siiwi onderaan deze pagina

Kook eens anders

Lasagnesandwich met zalm en basilkumdressing

Voor/lunchgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden Voorde basilicamdressing:

200- 300 gr. gerookte avocado (in dun ne plakjes) 100 ml. extra vierge olijfolie.

zalm (in plakjes), eetlepel citroen ap, 50 ml limoen- of citroen.:-.

8 plakjes (geribbelde) 2 bosuitjes (in sm alle 12 verse basilicumblaad^'suf

lasagne, ca. 250 g, ringetjes), 4 eetlepels gehakte i: jm (..*

Bereiding:
Kook de lasagnevellen beetga;i .11 '11 11 koke-id w

;e ve ti-n c 'c-c-s ir e: keukenpapier Besprenkel d

c.e basiliCLiniL; re 5 5 'g. niet eer s:aafmixer of in ee

^ei-ei Leg : pb'.kei la;agne op een plaik er bele

5 ing over. Bedek de vis met een plak lasagne me

zalm. een beetje dressing en de laatste s al. -en pasta l
:
ni| ï elk lasagnetorentje mi

doormidden. Zet de lasagne sandwich es met een spatel op 4 borden. Strooi de b

met de dressing. De zalm kan ook worden vervangen doorgerookte heilbot of gt

er. Laat de pasta uitlekken, spoel er koud water ov

ivo;ado-ji ak e; ne-, otroensap. Pureerde ingredie

keukenmachine. Breng de dressing op smaak me

ie met de helft van de zalm. Sprenkel er iets basilii

daarop de avocado. Dek af met lasagne met daa

uitjes

Van der Zande zegeviert op Zandvoort

In het bijprogramma van de DTM kwamen de Porsche

Carrera Cup, de Seat Leon Supercopa en de Formule 3 Eu-

roseries in actie. De race van de Porsches was voor Mike

Verschuur een race om snel te vergeten. De Nederlander

kwam bij de start goed weg, maar een fractie later kwam

Verschuur in aanraking met de vangrail waardoor het ein-

de wedstrijd was. Patrick Huisman eindigde als negende

en Tim Buijs werd veertiende.
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Oplo ïinbreker

Thomas Jager probeerde

met regenbanden in het

begin zo snel mogelijk een

voorsprong op te bouwen

om te wisselen naarslicks.

Hij verslikte zich in het

aansnijden van de Audi

S-bocht waarbij hij zoveel

tijd verloor dat zijn race een

kansloze missie werd. Jan

Seyffarth won de porsche

race.

Dillen Koster

In de race van de Seat Leon

Supercopa wilde plaatsge-

noot Dillon Kosterzich van

zijn beste kant laten zien. In

de eerste race zorgde een

kapotte benzinepomp voor

een hevige teleurstelling.

In de tweede race moest

Koster hierdoor achteraan

starten. Bij de start ging

hij te vroeg weg en kreeg

daarvoor een 'drive throu-

gh' penalty Opnieuw kwam

hij achteraan de baan op. De

Zandvoorterwas op weg om
de laatste plaats te ontlopen

en in de laatste ronde zelfs

nog een plekop te schuiven,

toen zijn voorganger iet-

wat te vroeg remde. Koster

moest een uitwijkmanoeu-

vre maken en verloor daar-

doorweerzijn pieken kwam
uiteindelijk toch als laatste

Landgenoot wint

In de Formule 3 Euroserie

had klassementsleider

Edoardo Mortara een slecht

weekend. Hij vergaarde

nauwelijks punten en leek

te moeten toezien hoe zijn

Duitse concurrent Nico

Hulkenberg de punten leek

te pakken. In de eerste race

kwam Hulkenberg welis-

waar als eerste aan, maar

zijn zege werd afgepakt om-

dat het minimumgewicht

van zijn bolide niet klopte.

De Duitser werd gediskwa-

lificeerd en daardoor schoof

'streetracer' Mika Maki op

naar voren en werd eerste.

Onze landgenoot Rengervan

derZande legde in deeerste

race beslag op de zevende

plaats maar schoof ook

een plek op. Dat was weer

nadelig voor hem voor de

tweede race omdat hij door

de regel van de omgekeerde

startvolgorde voor de eer-

ste acht als tweede mocht

vertrekken in race twee.

Door de diskwalificatie van

Hulkenberg kwam Van der

Zande op de derde startplek,

dus tweede rij, terecht. Het

bleek voor hem niets uit te

maken, want in de tweede

race was hij heer en meester.

Van der Zande wist bijna 4

seconden te pakken op zijn

Franse belager Yann Clairay.

Derde in deze tweede race

werd diens landgenoot

Franck Mailleux. Voor Van

der Zande was de overwin-

ning speciaal. "Het was een

hectisch ochtendje, want

mijn vader w as onderweg

naar Zandvoort betrokken bij

een aanrijding. De auto was

van mij en is door een dwaze

medeweggebruiker nu inge-

kort, maar het belangrijkste

was dat mijn vader niets

mankeerde. De start was oké,

en ikzagin mijn spiegels dat

mijn naaste belagers Niall

Breen en Robert Wickens

elkaar raakten. Ik was ze bij

de start al voorbij en hoopte

dat de safety car niet op de

baan kwam. Die kwam ge-

lukkig niet en daardoor kon

ik de voorsprong in de race

langzaam uitbreiden. Door

dit resultaat sta ik nu derde

in het kampioenschap", al-

dus de Nijmegenaar.

De Nierstichting is jarig.

Kadotip: word donateur.

rnarabchtingjil at bd H15 GSt M 45.
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Derde zege Mattias Ekström op Zandvoort
Na eerder al in 2002 en 2004 te hebben gewonnen, wist de Zweed Mattias Ekström de

DTM-race in 2008 eveneens te winnen. Bij de start was de Zweed als eerste weg. Klasse-

mentsleider Timo Scheider volgde direct. Iets wat de gehele wedstrijd zou duren. Wat de

Duitser ook probeerde, het verschil bleef tussen de halve en twee seconden. Zelfs een snelle

pitstop veranderde daar niet veel aan. Tom Kristensen, die Le Mans al meerdere keren wist

te winnen, werd derde.

vanaf het moment dat het

rode licht uitging opletten.

"Ik mocht vanaf pole star-

ten en dat helpt natuurlijk

graag Zandvoort wilde win-

nen, maar ook dit keer lukte

het hem niet."Met deze twee-

de plaats ben ik erg tevreden,

hoewel ik het graag anders

had gezien. Ik was gewoon blij

aandestarttestaan.wantwe

hadden vooraf enorme proble-

men met de versnellingsbak.

Het team heeft een knappe

prestatie geleverd door de

wagen op tijd rijklaar te krij-

gen. De hele race probeerde

ik de winst te pakken, tot de

laatste ronde aan toe. Als je

uiteindelijk op 0,2 seconde

achterstand blijft steken na

38 ronden is dat natuurlijk

prima", aldus Scheider.

Voor meervoudig Le Mans

winnaar en Audi rijder Tom

Kristensen zat er niet meer

altijd. Ik kon de leiding pak- dat de wagen in orde bleef, in dan een derde plaats. De

ken en vanaf het begin was Het is een mooi verjaardags- Deen liet wel de snelste ron-

de wagen prima. Ik kreeg veel cadeau, want ik word morgen detijd in de race noteren, maar

druk van Timo 5cheider en 30jaar",aldus Ekström. Vooraf dat was het maximaal haal-

daarom was het belangrijk had Scheider gezegd dat hij bare. "Voor Audi was dit een

WIELERSPORT

Zondag Holland Casino Zandvoort Profronde
Komende zondag start de Holland Casino Zandvoort Prof-

ronde 2008. Diverse professionele renners van naam heb-

ben weer hun medewerking aan de organisatie toegezegd.

Coureurs met sprekende namen zullen de toeschouwers

dus te zien krijgen.

Het programma ziet er iets

anders uit dan vorig jaar.

Wel wordt er weer een

spektakel van de Circus

Zandvoort Solexrace ver-

wacht, die in twee manches

verreden wordt. Nu echter

zal de eerste manche vóór

de start van de Holland

Casino Zandvoort Profronde

2008 verreden worden en

de tweede manche erna.

Profronde

Vanaf 18.30 is het parcours

vrij voor de 3e Holland Casino

Zandvoort Profronde 2008.

Coureurs als Servais Knaven

(Columbia), Protour rijder

Bram de Groot (Rabo), Leon

van Bon (Discovery),Matthé

Pronk (Collstrop), Robert

Slippens en zijn teammaat

Danny Stam (Ubbink) zul-

len weer hun beste beentje

voorzetten om het lastige

parcours zo snel mogelijk te

ronden. Totaal zullen er deze

editie 25 profs van start gaan.

De vorige editie werd gewon-

nen door Aart Vierhouten

die nu in de Tour de France

voor de NOS werkt. Hij won
toen met een banddikte

van Sebastiaan Langeveld.

Evenals vorig jaar moeten de

profs 80 ronden rijden.

Jeugdronde

Om 17.30 uurwordt er gestart

met de eerste editie van de

Versteege Dikkebandenrace.

Deze race komt in de plaats

van de amateurronde en is

bedoeld voor de basisscho-

lieren in de leeftijd tot 13 jaar.

Iedereen die aan de voor-

waarden voldoet kan mee-

doen. De enige restrictie is

dat men niet met een echte

racefiets van start mag gaan.

Inschrijven kan nog steeds

bij Versteege Wielersport in

de Haltestraat en is gratis. De

races worden in leeftijdsklas-

sen ingedeeld en gaan oven

ronde voor de jongst en tot 3

ronden voor de oudsten.

Solexrace

Om 18.00 uur is het voor de

eerste keer de beurt aan de

Solexrijders. Zij rijden een

manche van circa 30 minuten.

Het zal ook dit jaar weer gaan

om de mooiste Solex, dus niet

de snelste, en misschien is er

ookwelweereen pechprijs.De

tweede manche van de Circus

Zandvoort Solexrace gaat om
20.30 uur van start. Ook nu

weer zullen de 'oudjes' circa

30 minuten hun rondjes ma-

ken langs het hopelijk in grote

getale opgekomen publiek.

Live muziek

Tijdens het evenement orga-

niseert de OVZ live muziek

vanuit de muziektent op

het Raadhuisplein. Het zon-

dagmiddagprogramma in

de muziektent is in verband

met de voorbereidingen ko-

men te vervallen.

prachtig resultaat, want de

top vier bestond alleen maar

uit Audi's", aldus Kristensen.

Het meest interessante duel

dat werd uitgevochten op

de baan was de strijd tus-

sen BerndSchneideren Mike

Rockenfeller om de achtste

plaats. Schneider dacht deze

met drie ronden voor het

einde bij het uitkomen van

'de bocht zonder naam' in zijn

voordeel te kunnen beslissen,

maar Markus Win kei hoek pro-

fiteerde uiteindelijk het meest

van het strijdendetweetal.

Christijan Albers kende een

telerstellende race. Onze

landgenoot vertrok vanaf

deknap verdiende veertien-

de plaats en wist direct bij

de start enkele plaatsen te

winnen. Kort daarna moest

hij toch weer een aantal

plaatsen prijsgeven. In zijn

jacht om hogerop te komen,

ma akte Albers in de 2e ronde

eenfout bij het uitkomen van

de Masters bocht. Hij verloor

de controle over zijn Audi en

kwakte tegen de vangrail

waardoor de motorkap werd

beschadigd. Knarsetandend

moest de Nederlander van-

uit de pits toezien hoe zijn

collega's de wedstrijd ver-

volgden.
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Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Sportraad Zandvoort

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders 1 1 de krant van deze weekzijn:

fin alfabetische Volgorde) Dorsman Assurantiën

Administratiekantoor Gemeenschapshuis

K.Willemse Gemeente Zandvoort

Auto Strijder Genootschap Oud Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Beach ClubTien Jobtide

Bertram & Brood Pluspunt Boomhut

Beter Mobiel Oue Pasa Playa

BloemsierkunstJef&i Strandpaviljoens

HenkBluijs Sea Optiek

Café Alex She Satehcafé

Café Oomstee Take Five

CenseenvanLingen TukTuk Company BV.

Circus Zandvoort Two Squared

ClubNautique Van Aacken Glaszetters bed rijf

Confet'ti BV. Vanhier

Danzee Van Schalk Omaco Makelaars

JS>



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Jac.van Heemskerckstraat 67
Wonen aan zee, op loopafstand het strand, NS-station, centrum en

supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4* tevens

hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en

een ruim balkan (ZW)Het complex is in 2005/2006 geheel gerenoveerd en

beschikt over een eigen parkeerterrein. De inpandige garage wordt separaat

te koop aangeboden.

• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Het gebouw is voorzien van een lift

Gebruiksoppervlakteca. 90 m2

Vraagprijs: € 299. 000,-- appartement

€ 37.500,-- garage

Wilhelminaweg 42
In een doodlopend laantje in het groene hart van Zandvoort ligt deze

verbouwde en keurig verzorgde gezellige tussenwoning. De rustige

ligging in een bijna verborgen zijstraat van de Wilhelminaweg,

de voor- e"n achtertuin, royale woonkamer met woonkeuken,

3 slaapkamers en mime zolder maken van dit woonhuis een heerlijke

familiewoning.

• Inpandigeberging

• Op loopafstand van alle voorzieningen

3 balkons/terrassen

Gebruiksoppervlakteca. 140 m2

,
perceeloppervlak 204 m 2

Swaluestraat31-B
Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!

Prachtig afgewerkt 3 kamer hoekappartement op de 2e verdieping en

tevens hoogste etage gelegen met een ruime woonkamer van ca. 44 m2

,

2 slaapkamers en een zonnig balkon op het noordwesten.

Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en

het appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de

inpandige parkeerkelder.

Geenbovenburen

Fraai materiaal gebruik

Afgesloten parkeerterrein voor gasten

Gebruiksoppervlakteca. 100 m (exd. balkon)

Trompstraat 17/2
Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement

totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer

is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en

vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt

en er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs

inbegrepen de inpandige garage.

Kortom; dit appartement op de V verdieping met balkan op het zuidwesten

en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!

• Zo te betrekken!

Eigen parkeerterrein

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: €279.500,- (Ind. garage)
&>

Nassauplein 1

Aan pleintje gelegen goed onderhouden 2 onder 1 kap woning met

4 slaapkamers en zonnige besloten achtertuin op het westen met achterom.

Dit straatje is rustig omdat er alleen bestemmingsverkeer komt, dus ideaal

voor degene die niet zo van drukte houdt.

Alle vertrekken beschikken over paneeldeuren

Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

Afgelopen 4jaar gerenoveerd

Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

,
perceeloppervlakte 105 m2

Vraagprijs: €379.000,-
<S>

Sara Roosstraat 52
Deze ruime en zeer Iichte4-kamer maisonnette ligt in een speels opgezet

complex in Park Duinwijck - het laatste grote nieuwbouwproject van

Zandvoort. De woonkamer heeft een plafond dat schuin oploopt tot ruim

3 meter hoogteen een lichtkoepel, een gezellige semi-open keuken en een

aangenaam terras van ca. 10m
2
dat uitkijkt op de binnenvijver. Een ander

pluspunt is de parkeerplaats in de parkeerkelder.

Op loopafstand van het station, centrum en strand

Kinderrijkeomgeving

Gebruiksoppervlakte ca. 1 1 5 m2

Vraagprijs € 284.000,-
&
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Ondanks winderig en kil weer toch een geslaagde 'feestweek'

Het weer is wel eens anders geweest tijdens de 'feestweek'. Dit jaar was het winderig

en kil, terwijl twee jaar geleden de mussen bijkans dood van het dak vielen. Het was

de hitte die toen vooral de profronde parten speelde en de toeschouwers op het strand

hield. De diverse organisaties waren echter redelijk tevreden over de belangstelling.

Johan Beerepoot, voor-

zitter van de stichting

Kortebaandraverij die don-

derdag voor de 34e keer de

draverij organiseerde, was

zeer tevreden over de be-

langstelling: "Dit jaar wa-

ren er volgens mij meer

mensen dan vorig jaar. Ze

stonden nu zelfs aan twee

kanten van de baan op de

Het weer

'Zo, de herfst hebben we
ditjaar alvast gehad.'

Kostverlorenstraat, waar ze

de laatste jaren eigenlijk al-

leen voor de deur bij hotel

Faber stonden. Ook de tota-

lisatorwas zeertevreden. De

omzet was bijna €21.000 en

dat was tot nu toe voor dit

seizoen een record." De dra-

verij op zich hield het net aan

droog, maar tijdens de laat-

ste rit kwamen er toch wat

spettertjes naar beneden.

Salsa

Zaterdag was het niet veel

anders. Winderig weer met

zo nu een dan wat regen

weerhield de mensen ge-

lukkig niet om toch van het

Zandvoortse Salsa festival

2008 te komen genieten.

Een keur van topartiesten

trad op de beide podia op

en hadden niets te klagen

over de belangstelling. Het

Dorpsplein wasgoed gevuld

en ook in de Haltestraat was

redelijk wat publiek op de

topattractieTrafassi afgeko-

men. Dewarme klanken van

de salsa zorgden voor een

dansende menigte op beide

locaties.

Races

Ookzondag hielden deweer-

goden de organisatie van de

Holland Casino Profronde.de

Circus Zandvoort Solexrace

en de Versteege Wielersport

Dikkebandenrace in span-

ning. Ten eerste zijn natuur-

k de professionele coureurs parcours die nieuwe bestra-

gebaat bij een droog par- ting hebben kunnen zeer

cours, maar ook de onderne- verraderlijk glad worden als

mers zien graag droog weer. het regent. Het had alleen

Arlan Berg:"Een beetjewind een paar graadjes warmer

is voor deze mannen niet zo mogen zijn." Uiteindelijk

erg maar de bochten in het werd hun wens gehonoreerd

en bleef het zondagavond

droog.

Conclusie

Al met al was het een redelijk

weekend dat ordelijk is ver-

lopen. Het zou alleen mooi

zijn als er voor deze week

ook nog iets op de vrijdag

georganiseerd zou kunnen

worden. Dedranghekken zijn

dan toch in het dorp, daar

zou geprofiteerd van kun-

nen en moeten worden. Wie

komt er met een idee?

Jazzbijlage
Alles over het

jazzweekend

van 1-3 augustus

pagina $
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• Donker Schwarzkorn

€1,25

• Suiker donut €0,75

«Weeken dtaartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

OAKLEY ZONNEBRIL MET
INGEBOUWDE MP3 SPELER

EXCLUSIEF Bil ZANDVOORT OPTIEK

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Zomerbraderie komt er weer aan.

Hou rekening met de

Pverkeersbesïuiten die

de gemeente neemt.

U leest er meer over in de gemeente-advertentie.
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FAMILIEBERICHTEN

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enon

belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden

Gerrit Anthonie Piers

Ondanks ons verdriet is het voor ons een grote steun

te weten hoeveel Ger voor velen betekend heeft en

dat wij niet de enigen zijn die hem missen.

Namens de familie,

AliPiers-vanderMije

Zandvoort, juli 2008

Antonius Wilhelm Bos
Anton

t Zandvoort

17 juli 2008

Overige familieleden

Co rresp onde ntiead res

:

H. Bos - Husanovic

2e Leeghwaterstraat 50

1018 FE Amsterdam

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-

gevonden in crematorium Westerveld.

Bedroefd dele n wij u mee dat, omringd d

liefde en wartae gedachten van allen die

haar dierbaar waren, rustig is ingeslapen

onze lieve mo sder, oma en overgrootoma

Ernestine Anna
van der Kamp - Weber

Erna

"" Zandvoort

31 januari 1917
t Amsterdam
19 juli 2008

Kinderen,

kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Co rresp onde ntiead res

:

Cilia van der Kamp
J.C. Breenstraat 8-hs

1093 KE Amsterdam

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-

vonden in crematorium Westgaarde te Amsterdar

BURGERLIJKE STAND

5JULI-18 JULI 2008

Geboren:

Semmy Djess ie, dochter van: Wakker, Theodorus Jeroen en:

Hoks, Desirée Natalie Patricia.

Sefanja Chevergail Siomara, dochter van: Faria, Cregory

Vincent en:Gravenbeek,Olivia Shirley

RenzeRobert,zoon vamKanger, David Duncanen:Acampora,

Debora Martina Catharina.

Dante Gustavo, zoon van: Kanger, David Duncan en:

Acampora, Debora Martina Catharina.

Pien, dochtervan: Magielse, Michel Gabriel en: Overgaag,

llonka Johanna.

JulianoSenna Beau, zoon van: van Loon, Julius Theodorus

en: Woldanska.Malgorzata Renata.

Xaviera Rosalie Li lo, dochter van: van Don genjohan nes Paul

en: Disco, Bianca Petronella Wilhelmina.

Esmatullah Omed, zoon van: Kooshani, Hamidullah en:

Kooshani, Maryam.

Ondertrouwd:

van Oostrom, Johannes Wilhelmus en: van Overdijk,

Catharina Johanna Maria.

de Bruin, Raymond en: Draaijer,Anna Oera Linda.

van Galen, René Ka rel Hendrik en: van Dansik, Ursula.

Bank, Johannes Hendrikusen:de Lang.VeroniqueAngela

Lucie.

Ca If, Mare Mauriceen: Maters, Rosanne Mi la.

Overleden:

Tillmanns, Carl Heinz Ludwig Ferdinand.oud 83 jaar.

Bakker, Cornelis Willem, oud 77jaar.

Schuiten, Jacob, oud 8i jaar.

Meijer geb. van Harten, Neeltje Grietje, oud 79 jaar.

Tihanyi geb. Angyal.Eva Eleonóra,oud85jaar.

Kroon, Nicolaas, oudSSjaar.

WATERSTANDEN Verregende pTomotietrip goed voot 200.000ste bezoeker Juttersmu-ZEE-um

restaurant ssn het strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

:hX< U BBEACHAC LTIEN
Presenteert 2g juli

aanvang 20.00 uur

The Knighton Town Brass Band
U komt toch ook?

Voor reserveringen: 023-5^3200

www.beachclubtien.nl

Vanaf heden voor de regio Zandvoort

Algemene uitvaartbegeieiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorgingvan overledene -

~ Begeleiding voor nabestaanden -

- Persoonlijke aandacht voorU en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzcr

Vooreen stijlvolle cji verzorgde uitvaart

juli Hoog LaagW A
Hoog Laac Hoog

Do 24 03.43 08.07 16.05 20.35

Vs 25 04.23 08.55 16.56 21.26

Za 26 05.16 09.55 17.35 22.28

Zo 27 06.05 11.06 18.35 23.35

Ma 28 07.05 12.20 19.56 00.55

Dl 29 08.40 13.41 21.05

Wo 30 02.01 10.25 14.46 11.25

Do 31 03.05 11.36 15.39 23.25

KERKDIENSTEN
ZONDAG 27 JULI

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

www.kerkzandvoort.ni

10.00 uur mevr. ds. R. H oogewoud uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.ni

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparreniaan o, Aerdenhout

www.aap-parochies.ni

10.30 uur pastor D. Duijves
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Zandvoort
G4&<((opvi

Sanne Mans Kwintet
Sanne Mans - vocal

Carlos Erna Lopez - piano Eric Heijnsdijk - b
Rutger Gernandt - drums Angie Seitz - saxophe

vrijdag 1 augustus

JAZZ BEHIND THE BAR
LIVE 21.00-00.00 UUR

Wat als promotie voor Zandvoort had moeten gelden, viel

maandag letterlijk en figuurlijk volledig in het water. Een

groep van circa 100 inwoners van de Duitse stad Trier had

een prijs gewonnen: een dagje Zandvoort!

De Duitse radio- en televisie-

zender Antenne West wilde

hun kijkersen luisteraarsdoor

middel van een prijsvraag

kennis laten maken met onze

badplaats. Ze reserveerden

twee bussen waarin de ioo

gelukkigen naar Zandvoort

afreisden. Maandag was het

dan zover, alleen hadden de

organisatoren er niet op ge-

rekend dat uitgerekend die

dag de herfst keihard toe

zou slaan. Windkracht 8 uit

het noordwesten met strie-

mende regenvlagen zorg-

den voor veel ellendeomdat

bijna niemand van de groep

dejuiste kleding had aange-

trokken of meegenomen. De

groep Duitsers werd door

burgemeester Niek Meijer

in Beachclubio verwelkomd

waar ze koffie met appelge-

bak kregen aangeboden door

de Zandvoortse strandpach-

tersvereniging. Vervolgens

was er een optreden van het

Zandvoorts Mannenkoor dat

heel toepasselijk ais laatste

nummer'Warurn bistdu hier

gekommen'zong.

Ook een bezoek aan het

naast Beachclub io gelegen

Juttersmu-ZEE-um stond op

de agenda. Heel toevallig

stond de teller van het mu-

seum op 199.952 bezoekers

(vanaf mei 2000). Het lag

dus in de lijn der verwachting

dat iemand van de groep de

200.000e bezoeker zou zijn.

Hetwerd mevrouw Rita Karb

die samen met haarschoon-

dochter Kristina Barzen en

kleinkinderen Dennis en

Daniëlle, geheel in zomer-

kleding gekleed, de eer te

beurt viel. Zij werd door de

burgervader gefeliciteerd

die haar enkele presentjes

overhandigde. Ook de be-

zoekers 199.ggg en 200.001

kregen van Meijer een aan-

denken. Heel toepasselijk

had hij twee paraplu's in de

Zandvoortse kleuren meege-

nomen. Als laatste program-

maonderdeel reed de bus

nog een rondje op het circuit

voordat de groep, ongetwij-

feld gedesillusioneerd door

het slechte weer, weer naar

het veel warmere Duitsland

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 39-1 2042 GE Zandvoort

Tel 023-5752752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00-16.00 uur

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel, 06-4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06-460 460 26 gillis@zandvoortsecourant nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel, 06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: IVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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CARTOON
DICHTER BIJ ZEE

Golf van protest levert taart op

Vorige week donderdag sloot de termijn dat bewoners

van de buurt Boulevard Noord hun zienswijzen ten aan-

zien van het ter visie gelegde voorontwerp bestemmings-

plan Boulevard Noord konden indienen. En het werden er

heel veel: 200!

In het bestemmingsplan

wordt de mogelijk gescha-

pen om het braakliggende

terrein op de hoek van de

Tjerk Hiddesstraat en de

Burg. van Alphenstraat een

flatgebouw te realiseren.

Dit is zeer tegen de wensen

van de omwonenden die al

rondom in de flats zitten

en dit kleine stukje groen

dat ze nog in de buurt heb-

ben willen koesteren. Een

tweetal bewoners heeft

de afgelopen 6 weken zich

opgeofferd om de bezwaar-

schriften van hun buurtbe-

woners naar de gemeente

te brengen en af te laten

stempelen voor ontvangst

door de dames van de

Centrale Balie. Ze deden dit

zodat de bezwaarmakers dit

niet on der werktijd hoefden

te doen.

Omdat het een 'golf van

protest' werd die de dames

van de gemeente moesten

verwerken, werden zij door

de buurtbewoners op een

taart met een afbeelding

van een golf getrakteerd.

Deze symboliseerde ook de

'golf aan werk' dat de 200

bezwaarschriften met zich

meebrachten.

"Het leeft echt in de buurt,

iedereen spreekt er schande

van om daar een gebouw
neer te durven zetten. Dit

duinterreintje is volop in

gebruik als stukje groen om
even doorheen te wandelen

of op een bankje te zitten,

kinderen kunnen erspelen en

schommelen, mensen maken

even een praatje met elkaar,

noem maar op. Men vindt

het ook 'niet meer van deze

tijd'om al het groen zomaar

vol te bouwen en elk stukje

flora en fauna op te offeren

aan de bouwdrift van een

gemeente. Deze gemeente

heeft nota ben e ten tijd e van

opstart van 'het groene lint',

ditterreintjedaarin opgeno-

men door er schelpenpaden

in aan te leggen. Men leek

zo op de goede weg en nu

scheppen ze de mogelijkheid

tot het bouwen van nog een

flatgebouw!", aldus een ver-

ontwaardigde buurtbewo-

ner. Het laatste woord over

dit bestemmingsplan is dus

nog lang niet gezegd.

COLUMN
Volgens mij...

klinkt het als een besmet-

telijke ziekte. Hyves! Maar

volgens mijn kleindochter

Steffie is dat niet zo. Het

werkt wel verslavend want

sinds haar logeerpartij zit ze

constant achter onze com-

puter te hyven. "Kom oma
er is niks aan. Ik ga je eerst

oppimpen!" Nog steeds snap

ik het niet en ik voel me ont-

zettend dom en vooral oud.

"Wie wil je als vriendje?

Zullen we eerst maar mijn

moeder doen dan heb je er

alvast één."

Het is lang geleden dat ik

een vriendje zocht. Zo had ik

een vaste vriendin nengroep.

Weiiepen (eigenlijkflaneren)

altijd een rondje Zandvoort.

Soms gingen we met de fiets

weg. Of we liepen over het

strand naar IJ muiden en met

de trein weer terug. Verder

was er nog een andere groep.

Het waren twee Duitse fa mi-

lies die een maand een huis

huurden. De groep was ge-

mixt, met z'n allen zaten we
op het strand en genoten

van muziek, dezeeen van el-

kaar. In mijn beleving waren

de zomers fantastisch. Na al

die jaren heb ik nog steeds

contact met één van hen, zij

is een lieve vriendin gewor-

den. Als we jarig zijn bellen

we elkaar en soms ga ik naar

haar toe.

"Hallo oma, let je even op

hoe ik het doe want anders

weetje het straks niet meer",

zegt Steffie streng. "Sorry, ik

was even op zoek naar vrien-

den. Ga maar verder."Zoals

altijd is elk begin moeilijk.

Maar langzaam aan word

ik wegwijs in de wereld van

Hyves. Mijn hulpje is weer

naar Leek en ik moet alles

zelf uitvinden. Ondertussen

groeit m'n vriendenkring

met personen die ik lang

niet gezien of gesproken

heb. Een tip: let op voordat

u 'ja' tegen Hyves

zegt! Het is besmet- ™

telijk en verslavend .*

maar zó ontzettend ^
leuk! "5

J>



JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

nifubeh op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

11/3,2041 CB Zan :l 023-5737888

BISTER MOBIEL
SOMtTHIWIKIJfA V.\ kin Limus «0101

NIEUW NIEUW NIEUW
i mm"MH

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam ,...

Adres

PC/Plaats

Telefoo-

Email 4
3eter 1 1- biel, Antwoordm >r3]Ö, 2040 VB Zandvoort

JÜMIM9-
Take Five
Boulevard Pnnlus Looi, boy 5 Zandroon

multifunctioneel jaanond hoiecabedii]f op het

TER FERSTE1 1MA" ON:! JEZRiJF ZOEKEN WIJ

PER DIRECTEENFULLTIME

REPRESENTATIEVE, FLEXIBELE,
GASTVROUW, -HEER

METAANTOONBARE HORECA-
EN LUXEA LA CARTEERVARING

TEVENS ZOEKEN WIJ

FULLTIME EN PARTTIME
MEDEWERKERS BEDIENING

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV lichten aan:

Take Five aan Zee b.v

t.a.v. de heer C Kum
Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort

Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor meer informatie: 023-5716119 / www.tfaz.nl

EVENEMENTEN AGENDA Santekraampje daverend succes
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Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52
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Juli
Week 30* 2008

25 Vismarkt- NH Hotel. Aanvang 18.30 uur

25 Yoga op het strand -Strandbibliotheek

Zandvoort, 11.00-12.00 uur:

Ouders & kinderen van 3 t/m 7jaar

13.00-14.00 uur: Yoga op 't strand (18+)

27 Kadobraderie - Gasthuisplein

27 Mu

z

ieletent - 14.00 -17.00 uunZandvoorts

Mannen koor + Beach PopSingers

29 Classic Concerts - Silver (Brass) Band,

Beach club 10. Aanvang 20.00 uur

30 Muziektent- 19.00 -21.00 uur Zweedse

Show & Big Band Phontrattarne

31 Opening jazzfestival - Café Neuf, 20.00 uur

Augustus

1 Jazzfestival - Jazz in Zandvoort, in de horeca

2 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort, Podium

Raadhuisplein

3 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort, on the Beach

bij Take Five aan Zee 15.00 uur tot 19.00 uur

2-3 Kadobraderie -Gasthuisplein

7 5?" Muggenronde

9-10 Zandvoort Alive- Strandpaviljoens 13/14/15

10 Kadobraderie - Gasthuisplein

10 Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,

centrum

15-16 Swingsteesjun on the beach- bij Take Five aan Zee

16 Spinningride- strandpaviljoen Booker

16-24 KLM Open - Kennemer Golf & Country Club

16-17 Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)

Circuit Park Zandvoort

17 Koopzondagmarkt - centrum

24 Classic Concerts -Vioolconcert, Protestantse

kerk

25-29 Zwem 4-daagse- Aqua Mundo, Center Parcs

29 Classic Concerts- C leve land College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie- Yoga Strandfeest Enter

Joy-voor het hele gezin.ziewww.enterjoy.nl

30-31 TopCear Festival -Circuit Park Zandvoort

31 Blote Billenloop- naaktstrand

VVV Zandvoort:

de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Huisarts B. van Bergen

vakantie van

28 juli 2008 t/m 10 augustus 2008

Waarneming
A t/m K: Huisarts Scipio

Tel.: 5712058

L t/m Z: Huisarts Weellink

Tel.: 5712499

De slotdag van de Rekreade, het Santekraampje, is een

daverend succes geworden. Vrijdag was het Gasthuisplein

het domein van maar liefst 200 kinderen die zich uiterma-

te goed vermaakten.

Er was dan ook van alles te

doen. Inkleuren, kaarsen

maken, tekenen, boetseren,

tegels beplakken, schminken

en een ballonnenwedstrijd

waren onder andere din-

gen waar de jongsten van

ook een lust voor het oog om
het dansen te aanschouwen.

Vanaf peuters die amper

konden lopen tot aan een

enkele oma of opa dansten

mee. Tot slot konden de kin-

deren nog genieten van een

poppenkast. Maaike Ca ppel:

"We hebben het nog nooit zo

druk gehad en ik doe dit toch

al een tijdje.We hebben meer

dan 200 spelkaarten ver-

kocht. Dankzij de sponsoring

van het Pannenkoekenhuis

in de Kerkstraat en Fritures

d'Anvers hebben ze allemaal

ook nog wat te drinken en

eten gekregen. Ookwaren er

veel prijzen beschikbaar ge-

steld voor de mooiste kleur-

platen en tekeningen.

Een hele feestdag dus voor

Zandvoort zich mee konden de kleintjes maar ook voor

vermaken. Daarna werd er de wat groteren." Waarmee
door de grote groep op de bewezen is dat creativiteit

tonen van vrolijke muziek het Gasthuisplein weer een

'gevolksdanst' en de papa's levend plein zou kunnen ma-

en de mama's konden alle- ken! Het was een mooi ge-

maai meedoen. Het was dan zicht, zo een vol plein.

Culinaire gerechten tijdens Vismarkt

Sinds kort voldoet de Zandvoortse vestiging van het NH

Hoteles volledig aan de normen van de Spaanse keten. Dat

gegeven was onlangs al reden voor een feestje. Als voorzet-

ting daarvan kan de Vismarkt, die afgelopen en komende

vrijdagavond in samenwerking met visleverancier Jan van

As wordt georganiseerd, gezien worden.

Een keur van 'fruits de mer',

van verse oesters tot gerook-

te zalm en van tonijntartaar

tot Hollandse Nieuwe,waren

op ijs uitgestald en werden

eventueel a la minute ge-

trancheerd doordeskundige

handen; voor de liefhebber

als een oceaan van lekker-

nijen. Tevens had de brigade

van chef Marco Buisman

een meer dan uitstekende

schaaldierensoep bereid. De

zeevruchten werden dan ook

gretig afgenomen.

Komende vrijdag is er weer

Vismarkt in restaurant MEER

in NH Hoteles. Mocht het

mooi weer zijn, dan is er

zelfs een mogelijkheid om
op het terras aan de zeezij-

de te dineren. Dan staat daar

weer het voorgerechtenbuf-

fet met lekkers. U kunt dan

kiezen voor een driegangen

(€ 32,50 per couvert) of een

viergangen (€ 40) menu.

Voor respectievelijk €7,50 en

€ 10 extra krijgt u daar pas-

sende wijn bij en na afloop

koffie en huisgemaakte lek-

kernijen.

Het driegangen menu voor

vrijdag 25juli is als volgt :als

voorgerecht een keuze uit

het voorgerechtenbuffet

van chef Marco Buisman.

Vervolgens kunt u een keuze

maken uit gegrilde lengfilet

met een saus van Nou il ly

Prat (een Franse aperitief-

wijn) of een entrecote met

jus de veau als hoofdge-

recht. Hierbij kunt u ook

een keuze maken uit het

saladebuffet. Als dessert

kunt u een keuze maken

uit een uitgebreid dessert-

buffet met allerlei desserts

en warme items als crêpes

Suzettes.Als u voor het vier-

gangen menu kiest krijgt u

alstussengerecht gebakken

coquilles met gestoofde

komkommeren champag-

neschuim.

Reserveren voor de Vismarkt

is gewenst maarniet noodza-

kelijk. Bel voor meer informa-

tie of reserveren: 5760745.

Met OOG en OOR
l'B-E BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Zandvoort Schoon!?

Geen lentemaarzomerkrie-

bels heeft de Zandvoortse

gemeente. Diverse straten

en pleinen worden flink

onder handen genomen.

Deveegwagens rijden af en

aan door de straat en doen

hun werk rigoureus. Ook

de tegels va n de bou leva rd

worden met de hogedruk-

spuit schoongespoten en

zien er fris uit. Zandvoort

is er klaar voor. Nu alleen

nog de zon en dan komt

alles goed.

Dolfijntje

DegemiddeldeZandvoortse

hondenbezitter wandelt

regelmatig over het strand

met de hond. In de zomer

mag dat 's morgens alleen

voor 9.00 uur (en 's avonds

na 19.00 uur weer) en al-

leen aangelijnd. Wie niet

was aangelijnd en daardoor

de weg kwijt was geraakt, is

het dolfijntje op de foto. Die

was aangespoeld en werd

dinsdagochtend gevonden

door de hond en zijn baasje.

Of de redding voor het dol-

fijntje op tijd kwam is ons

helaas niet bekend.

Bedankt!

De organisatoren van de

Wielerronde en de Solexrace

waren zeer content met de

snelle en correcte service van

deafdelingvergunningen bij

de gemeente. De vergunning-

verleners kregen daarom uit

handen van medeorganisa-

torArlan Berg maandagoch-

tend een doos met haringen

aangeboden. Tevens leverde

Arlan een doos met zilte

lekkernijen af bij de afdeling

Reiniging en Groen, want

daar is eveneens uitstekend

gepresteerd. Niet vóór het

evenement maar juist erna,

met het schoonmaken van

de straten. Dit jaar kostte

dat extra veel moeite, want

een of andere 'grappenma-

ker' was met de witkwast de

tour langs gereden.

Alzheimer café

In Haarlem is al een

Alzheimer café waar men-

sen met dementie, partners

en familieleden en alle an-

dere belangstellenden elkaar

kunnen ontmoeten. Ook in

Zandvoort is gebleken dat er

behoefte bestaat aan meer

informatie over demen-
tie. In samenwerking met

ZorgContact, Zorgbalans,

Draagnet, het vrijwilligers-

werk en het ouderenwerk

hebben twee bestuursleden

van Alzheimer Nederland

afd. Zuid Kennemerland

het initiatief genomen om
als proef een café te ope-

nen in Zandvoort. Het eer-

ste Zandvoortse café wordt

gehouden op 3 septem-

ber vanaf 19.00 uur in het

Wijksteunpunt Zandvoort

Noord. Iedereen is van harte

welkom.

Raadsel opgelost

In oog en oor van verleden

week vroegen we ons af

waarde mooie koperen lan-

tarens die naast de trappen

van het Raadhuis staan, ge-

bleven zijn. Het mysterie is

door een onderhoudsmon-

teur uit de doeken gedaan.

Namelijk, na de nacht van

de eindexamenuitslagen

zijn er diverse vernielin-

gen gemeld: waaronder

ook de vernieling van de

lantarens. De één was

behoorlijk vernield en de

andere was zoek en is la-

ter weer teruggevonden.

De lantarens worden mo-

menteel met de hand ge-

repareerd bijeen bedrijfin

Vlissingen.

Strandbibliotheek

Ondanks de natte zomer-

dagen blijft de organisa-

tie van de strandbiblio-

theek optimistisch met

het aanbieden van leuke

activiteiten. Vrijdag 25

juli is er op het strand

Yoga voor alle leeftijden.

Ouders en kinderen zijn

welkom om samen, on-

der leiding van Hilde van

Wageningen, zich te ont-

haasten. Zondag 27 juli

2008 van n.00 tot 13.00

uur is er een minitheater

waar via het vertelkastje

de allerkleinsten worden

voorgelezen. Vervolgens

komt er woensdag 30 juli

van 14.00 tot 16.00 uur

een echte piraat op be-

zoek bij de strandbiblio-

theek. Kinderen van 4 tot 8

jaar mogen meedoen aan

een avontuurlijk feest vol

met spannende spelletjes

en verhalen. Je moet je

wél van tevoren opgeven

want er kunnen maar 20

kinderen meedoen! De

strandbibliotheek is te

vinden tussen de strand-

paviljoens 9 (Maritime) en

10 (Beachclub 10).

^



Wandelvierdaagse van Nijmegen: "Volgend jaar doen we weer mee!" Salsafestival 2008: zonnig, ondanks kou!

De internationale wandelvierdaagse 2008 van Nijmegen is achter de rug. Als krant zijn we benieuwd naar de prestatie's

van de Zandvoortse deelnemers aan deze vierdaagse internationale wandeling. In plaats van de route te lopen, hebben

weeën rondje gebeld om aan de weet te komen of iedereen de eindstreep gehaald heeft.

door Nel Kerkman

De enige Zandvoorter die voor het eerst mee liep in de

Nijmeegse vierdaagse was Bert Beumer. In het begin wan-

delde hij samen met zijn dochter maar door een eerdere bles-

sure moest die helaas afhaken. Hoewel Bert al vaker heeft

meegedaan met de Air Born e wandeltocht was deze 4daagse

een bijzondere ervaring. Volgend jaar doet Bert beslist weer

mee. Maar eerst gaat hij op 11 en 12 oktober met de twee-

daagse A Siste r's Hope 60 km Walk meelopen om geld op te

halen voor meer en beter onderzoek naar borstkanker.

Het gezin Prins, Alma, Willem en zoon Marcin, ontving voor

de tweede keer het speciale 'kruisje'. "Ook dit jaar was de

saamhorigheid groot en wens je dat het altijd zo zou zijn!"

vertelt Alma enthousiast." Militairen uit allerlei landen die

el kaarjuichend binnen halen. Maar vergeet ook de mensen

niet die de wandelaars de hele dag toejuichen, aanmoedi-

gen en van alles aanreiken. In de feestelijke dorpen met veel

muziek gaat het lopen vanzelf en voel je de enorme steun

van het publiek. Zonder publiek zou het lopen veel zwaarder

zijn."Verderzegtze:"Na afloop hebben we, net als velen met

ons, een aantal gladiolen gelegd op het monumentvoorde

mensen die in 2006 helaas op de eerste en enige vierdaagse

dag zijn overleden. Zij worden niet vergeten."

Rob Wiche heeft voor de 14e keer de eindstreep behaald

en vertelt zijn ervaring. "Het wasgoed wandelweer, niette

warm, met af en toe een verfrissende bui. De laatste twee

dagen zijn vanwege de grotere afwisseling (meer mensen

langs de route) leuker dan de eerste twee en in die zin wat

mij betreft lichter. Mijn vaste voornemen is om volgend

jaar weer mee te doen." Daarbij geeft Rob nog een leuke

tip: "Het zou wellicht een leuk idee zijn als alle Zandvoortse

wandelaars volgend ja ar de laatste dag in eenTshirt zouden

lopen ter promotie van onze mooie badplaats."

Ook het echt paar Wim en Jan n ie Hoppe hebben allebei met

succes de eindstreep van de 40 kilometer gehaald. VoorWim
was het de 2de keer en Jannie liep voor de 3de keer mee.

"De ervaring deze keer was dat we rustiger liepen dan de

vorige keer.We dachten dat we in ons tem po konden blijven

lopen, maar dat was niette handhaven omdat op sommige

plaatsen geen ruimte was om andere lopers in te halen.

Met ons liepen ook nog Ingrid Sch rader voor de derde keer

en Liesbeth Versteege voor de vijfe keer mee, die ook met

succes de eind streep van de 40 kilometer hebben gehaald."

Verder meldt Wim dat ze volgend jaar niet van plan zijn

om mee te lopen maar zodra zijn vrouw Jannie in de toe-

komst 30 kilometer mag lopen sluit Wim niet uit om nog

een keer mee te doen. Heel leuk was het dat zowel Ingrid

Schrader als Jannie Hoppe met een chip liepen waardoor

het thuisfront de dames kon volgen qua afstand en tijd.

"Ook het ontmoeten van mede Zandvoorters was volgens

Wim erg leuken een duim van Zandvoortse toeschouwers

die je toevallig langs de kant zag staan." Zo te horen was

het wandelfestijn ook dit ja ar voor iedereen één grote hap-

pen in g. Het Zandvoortse 'conti ngent'4daagse lopers wordt

met de week grot er. Op de val ree pontvingen we het bericht

dat ook de zes Zandvoortse dames, zie foto, de rit hebben

uitgelopen. Voor het merendeel van de dames was het de

tweede keer en het was een "hel maar ook feest." Zij stellen

zichzelf de vraag of ze de komende 4daagse weer van de

partij zullen zijn.

'Mokum aan Zee' bij Beachclub Riche

Gezellig meezingen met ras-Amsterdammers en inhaken?

Beachclub Riche biedt u op 2 augustus aanstaande de mogelijk-

heid. Een aantal topartiesten uit onze hoofdstad geeft acte de

présence tijdens een onvervalst avondje Mokum aan Zee.

De bekende Amsterdamse

zangeres Ans Tuin, volgens

velen de nieuwe Pa rel van de

Jordaan, zal deze avond sa-

men met andere Mokumse
artiesten optreden. AnsTuin

is een echte Amsterdamse

en staat bekend om haar

schitterende vertolkingen

van onder andere 'Kleine

Jordanees' en de Tante Leen

hit uit de jaren '60 'Oh,

Johnny'.

Naast Ans Tuin zul-

len ook Pierre de Haan,

Ma non Stokman, Henk van

Mokum, Jan Haver en Peter

Marnier op het podium van

Beachclub Riche optreden.

Het belooft een groots eve-

nement te worden, volledig

in de Mokumse sfeer, dus

met volop zang, al dan niet

smartlappen, en gezellig-

heid.

De optredens van deze

Amsterdamse rasartiesten

beginnen vanaf 1 6.00 uur.

Tevens wordt u de moge-

lijkheid geboden om van

een barbecue te genieten.

De aanvang van de bar-

becue is vanaf 17.00 uur.

E ritreekaarten voor Mokum
aan Zee kosten € 7,50 in de

voorverkoop tot en met

31 juli en € 12,50 ra deze

datum. De barbecuekaart

kost € 15 per persoon. U

wordt vriendelijk verzocht

orn voorde barbecue te re-

serveren. De voorverkoop

is ondertussen gestart.

Voor kaartverkoop, meer

informatie en reserve-

ringen kunt u bellen met

Beachclub Riche: 5730 51 6 of

5739911. Beachclub Riche is

gevestigd aan de Boulevard

Barnaart 65.

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?

Ook al maken we nog

lekker broodzonder goed

winkelpersoneel verkopen we er

niksvan.Vandaardatwijopzoek

zijn naar enthousiaste

verkoopsters (m/v).

Meer weten?

023-5271771

of mail je cv naar

info@vvlp.nl

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede.Hoofddürp.Velserbroel;, Zandvoort. v

"Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachien, laat ze lekker draaien!" De be-

kende Surinaamse groep Trafassi zorgde voor een vrolijke en zomerse sfeer in Zandvoort,

afgelopen zaterdag 19 juli.

door Stephanie Vork

In de Haltestraat, op het

podium bij de Chin Chin en

café Neuf, volgde het publiek

trouw de dansinstructies op

van de leadzanger. Melige

kinderliedjes als 'Rijden in

een wagentje', maar ook op-

zwepende salsanummers

zoals 'Suavemente' zorgden

ervoor dat de enthousiaste

menigte uit zijn/haar dak Café Neuf met de vrolijke ter. En zo was het ook. Een

ging. "Het is zo koud, regen muziek van Trafassi. En ik beetje zomergevoel tussen

valt soms met bakken uit de voelde deze avond even va- dekoudejulidagen door.

lucht. Maar gelukkig, tijdens kantieendezomerdoormijn

het Salsafestival zat ik lekker lijf, heerlijk!", zei een toerist Op het podium bij Yanks

op hetverwarmdeterrasvan uit Zwitserland een dag la- Saloon op het Dorpsplein,

waar het terras groten-

deels met grote parasols

overdekt was tegen de

eventuele regen, speelde

onder andere de ii-koppige

band Cheverón aanste-

kelijke muziek. Een groot

deel van het publiek hield

zichzelf warm door te

bewegen op de zonnige

salsamuziek. Een aantal pa-

ren stal de show vooraan bij

het podium door fantasti-

sche salsamoves te laten
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Joost van Diepen

Meubelmakerij - timmerbedrijf

Het is duidelijk, Zandvoort

was afgelopen zaterdag

verkeerd in warme Spaanse

en Zuid-Amerikaansesferen,

ondanks de kou, wind en re-

gen opdezejulidag.

Monsterlijke stuntshow op parkeerterrein De Zuid
U kent ze vast wel: de stunts die in Amerikaanse stadions worden uitgehaald met mon-

sterlijk grote terreinwagens en trucks. Het stuntteam van Stunt Movie Production komt

31 juli naar Zandvoort met een indrukwekkende show met stunts. De zware monster-

trucks zorgen voor een alles verpletterend spektakel.

Het is een bloedstollend

go minuten durend spek-

takel met salto's draaiende

auto's, razende quads (vier-

wiel motoren), motoren

die meterslange en -hoge

sprongen maken en de alles

verpletterende monster-

trucks. Het team is zeer

allround en heeft meege-

werkt aan diverse James

Bond films en televisiese-

huntwee meter hoge wielen

en 1400 pk, verpletteren de

kolossale gevaa rtes norma Ie

auto's alsof het speelgoed-

auto's zijn. De Powerbox, één

van detrucks, maakt meters-

hoge sprongen bovenop de

reeds verpulverde auto's.

Gratis parkeren

De show is donderdag 31 juli

te zien op parkeerterrein De

Zuid aan het Ir. Fried hoffplein.

Aanvang is 20.00 uur. Kaarten

zijn va naf€io verkrijgbaar aan

de kassa die geopend is vanaf

60 minuten voor aanvang van

de show. Ook kunt uvan tevo-

ren kaarten ophalen op par-

keerterrein De Zuid. Bezoekers

Monster trucks van de show parkeren gratis op

Met recht alles verpletterend, het parkeerterrein. Meer infor-

achtton zwaar en reusachtig mat ie kunt u vinden op www.

zijn de Monstertrucks. Met stuntmovieproduction.com.

ries alsTatort en Cobra.

Nieuw festival bij Rapa Nui: Saltshaker

Rapa Nui laat weer van zich horen. Komende zondag, 27 juli,

staat muziek weer centraal bij het actieve Zandvoortse strand-

paviljoen. Een nieuw festival, Saltshaker genaamd, zal dan voor

de eerste keer worden gestart. Het initiatief is ontstaan vanuit

de behoefte aan een nieuw evenement met alternatieve mu-

ziek als verrijking op het bestaande aanbod.

Op het programma staan Trago komt draaien, zijn

vier getalenteerde DJ 's. De kenmerkende mix van disco,

organisatie is blij dat Tom house en techno bracht al

menig dansvloer in vervoe-

ring. DJ Dirty D.is.ko, mede
verantwoordelijk voor het

oprichten van het Head room

collectief, en muzikale dui-

zendpoot Salvador zullen

eveneens hun kunnen laten

horen. Als afsluiter draait Mr.

Slide, medeorganisator van

Saltshaker en bekend van

het program ma Ma Ifunktion

Radio. Een festival derhalve

om niette missen!

Om 16.00 uur gaat Saltshaker

van start met de eerste DJ. Het

feest gaat door tot midder-

nacht en om het zo laagdrem-

pelig mogelijk te houden is

het gratis toegankelijk. Naast

het podium met DJ's is erook

een speciale mobiele disco.

door Erna Meijei

In loods 3 aan de Kamerlingh Onnesstraat 11 werkt Joost

van Diepen sinds korte tijd als specialist meubelmaker en

timmerman. "De liefde bracht mij weliswaar al in 2000

naar Zandvoort, maar tot december vorig jaar had ik mijn

bedrijf in Umuiden", aldus de bevlogen ambachtsman die

nu in Zandvoort is gestart.

"Als klein ventje was ik al aan het timmeren, maar ik

kwam toch in eerste instantie in het bankwezen en bij een

multinational te recht. Het vak bleef echter kriebelen en vijf

jaar geleden ben ik begonnen met de meubelmakeroplei-

ding, waardoor ik recent nu zelf meubels kan ontwerpen en

maken, evenals timmerwerk."

Hierbij moet vooral gedacht worden aan het maken van

meubels op maat, zowel voor kamer, badkamer, kantoor of

keu ken. Van Diepen is vooral in te schakelen voor maatwerk

datdus in speciale hoekjes of schuine wanden moet passen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van (allerlei soorten)

hout, dat desgewenst ook geschilderd of gelakt kan worden.

Als voorbeeld noemt Joost het samen met de opdrachtgevers

ontwerpen en daarna uitvoeren van een ouderwetse kinder-

bedstee met diverse onder- en bovenkasten, bestaande uit

kraaldeeltjes.Of het in een klassiek interieur passend maken

van een eigentijdse computerkast."Het voordeel van deze

werkplaats van 2001112 is dat ik hier veel kan voorbereiden,

wat heel wat rommel bij de mensen thuis scheelt. Vooraf

maak ik meestal mallen."Voor het vakkundig maken van

vloeren, kozijnen en (renovatie van) trappen, kleine en grote

verbouwingen kunt u ook bij hem terecht.

Een andere specialiteit van Van Diepen is de betimmering

in jachten. Dat geldt zowel voor het maken van het interieur

als (teak-)houten vloeren. Dit is vanzelfsprekend een heel

precisiewerk en vereist een enorme nauwkeurigheid, want

boten hebben van nature nu eenmaalweinig rechte vlakken.

Dat hij sowieso iets met boten heeft, is duidelijk te merken

als in de hal een blik omhoog wordt geworpen. Daar hangen

drie boten aan de zoldering, waarondereen echte Canadese

kano.

Sinds 1992 bezit Van Diepen al een groothandel in houten

tuinstoelen.Dezezogenaamde'BearChairs'zijn gemaakt van

cederhouten komen uit Canada. Daar worden de stoelen in

de su per markten als bouwpakket ver kocht.Voor de Europese

markt werkt dat niet en dus worden ze nu in Zandvoort,

mede door studenten, in elkaar gezet. In deze omgeving zijn

deweerbestendige'berenstoelen'o.a.te koopbij'LeTrésor'in

de Anegang te Haarlem en 'Global Garden' in Zwaanshoek.

Voor ambachtelijk meubel- en timmerwerk kunt u con-

tact opnemen met Joost van Diepen, tel. 5737888, e-mail

info@bearchair.nl ofwebsitewww.joostvandiepen.nl

A
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Jobtide 1 itzendbureau
zoekt personeel voor diverse branches.

K jk op de web site www.jobtide.nl of

maak even een afsp aak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of c e email info@jobtide.nl
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OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 25 juli, aanvang 21.00 uur:

Cool & Blue
Hammond Trio

Rob Mostert, B3 Hammond
Dennis Kivit, zang / gitaar

Menno Veenendaal, drums

Elke veertien dagen op vrijdag:

Top Jazz in Zandvoort.
Programma 8 aug:

Clous van Mechelen
ft. Colette Wickenhagen

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 -

Van der Valk c
awartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Qeachcfo£

Rïche
ORGANISEERT

MOKUM AAN ZEE

OP
ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VAN 16.00 UUR -21.00 UUR

LIVE OPTREDENS VAN ANS TUIN, PIERRE
DE HAAN, MANON STOKMAN,

HENK VAN MOKUM, JAN HAVER & PETER MANIER

KAARTVERKOOP VANAF HEDEN
BBQ VOORAF RESERVEREN!

KOSTEN ENTREEKAART: € 7,50 t/m 31 juli

KOSTEN ENTREEKAART: €12,50 vanaf 31juli

KOSTEN BBQ: €15,- vanaf 17.00 uur

VOOR KAARTVERKOOP, INFORMATIE OF
RESERVERINGEN: 023 - 573991 1 / 573051 6

IETS TE VIEREN? VIER HET AAN ZEE!

Printing People Zandvoort
ien Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Pos Iers

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren,

-----
tijl nodig?

en.

Grandioos concert bij Beachclub 10

Voor Robin Molenaar, eigenaar van strandpaviljoen Beachclub 10, was het vooraf al een

uitgemaakte zaak: het concert dat The Bishops Stortford High School in zijn paviljoen

zou gaan verzorgen zou top worden. En hij kreeg volkomen gelijk! Het was woensdag-

avond echt genieten in zijn etablissement.

Zoektocht naar nieuwe Dichter bij Zee

Molenaar had bij stichting

Classic Concerts aangege-

ven dat hij wel iets zag in

samenwerking. Toen voor-

zitter Peter Tromp bij hem
kwam met de suggestie voor

een optreden van de boven-

genoemde schoolband, was

het snel klaar.

Allereerst een concert

van hun Concert Band.

Trompetten, klarinetten,

saxofoons, piano, een hobo,

slagwerk, trombones en

percussie werden door leer-

lingen bespeeld die acht

stukken van een zeer divers

originehadden ingestudeerd

onder de bezielende leiding

van dirigent Litchfield. De

twee solo-optredens van

jonge klarinettisten en

trombonespelers tijdens The

Acrobat en Clarinet Candy

waren hoogtepunten.

Voordat het gitaarensemble

van de school aan de beurt

was, zongen leerling Jessica

Edwards (dit jonge meisje

moet gekoesterd worden,

wat een stem!] en Elizabeth

Rowlands, directeur muzie-

kopleidingen van de school,

het Bloemenduet uit de

opera Lakmé van Délibes.

De beide sopranen kregen

de zaal helemaal stil met de

prachtige vertolking van dit

beroemde duet. Vervolgens

verzorgde het gitaarensem-

ble vier stukken waarbij op-

viel dat, hoewel ze gespeeld

werden zonder dirigent, de

toon en hettempovan grote

kwaliteit waren.

Na een korte pauze kreeg het

koor van de school, on der lei-

dingvan Elizabeth Rowlands,

de zaal mee. Vooral een med-

ley uit de film The Lion King

en de medley van hits van de

Beach Boys uit het einde van

de jaren '60 werden al han-

denklappend uit volle borst

meegezongen.

Dat de leerlingen zeer geta-

lenteerd zijn bleek uit een

optreden van jazzkwintet.

Eén van de twee solisten

had al een solo op klarinet

gespeeld en bewees nu zijn

talent op saxofoon. Zeer

gepassioneerd speelden

zij het moderne jazznum-

mer 'Watermelon Man', dat

door grootheden als Herbie

Hancock en Manfred Man is

opgenomen.

Als laatste was de 5wing

Band aan de beurt: een

brassband a la Glenn Miller.

Nummers als 'Sweet Ceorgia

Brown'.'ltdon't meanathing'

en'EmbraceableYou'werden

met veel swing gespeeld. Ook

hier was de strakke hand van

dirigent Litchfield zeer dui-

delijk merkbaar, hetgeen een

zegen voor een orkest is.

De Engelse school mag zich

verheugen met zoveel mu-

zikaal talent. Veel leerlingen

zijn multi-inzetbaar en be-

spelen diverse instrumenten

en zingen tevens in het koor.

Een zeer goed verzorgd con-

cert dat dooreen laaiend en-

thousiast publiek zeer werd

gewaardeerd.

Komende dinsdag zal er

weer een Engelse school-

band bij strandpaviljoen

Beachclub 10 optreden. De

band van de Knighton High

School uit een klein plaatsje

in Wales zal vanaf 20.00 uur

een gratis toegankelijk con-

cert geven.

Sport verbroedert!
www.sportinzandvoort.nl

De gemeente Zandvoort, Stichting Kunstcircus en woning-

bouwvereniging EMM zijn op zoek naar een nieuwe Dich-

ter bij Zee. Deze moet de plaats in gaan nemen van de eer-

ste Dichter bij Zee, Marco Termes.

ledere dichtende inwoner

van Zandvoort van 18 jaar of

ouder kan zich aanmelden

voor de verkiezing Dichter

bij Zee, om Marco Termes

op te volgen. Hij of zij wordt

twee ja ar lang de dichtende

ambassadeur van onze bad-

plaats en zal zowel binnen

als buiten de gemeente-

grenzen optreden en daarbij

Zandvoort vertegenwoordi-

De Dichter bij Zee ontvangt

een vergoeding voor zijn of

haar inspanningen. De bo-

venstaande organisatoren

hebben de afgelopen maan-

den hard gewerkt aan een

nieuwe opzet. Het nieuwe

reglement is eind juni afge-

rond, inclusief een nieuwe

werving- en selectieproce-

dure. 15 juli is de aanmel-

dingsprocedure gestart en

die duurt tot 12 september

aanstaande. Wie Dichter bij

Zee wil worden, moet twee

gedichten en een motivering

inzenden bij de gemeente.

De gedichten dienen dethe-

ma's 'poëzie' en 'Zandvoort

aan Zee' te verwoorden, de

motivering mag maximaal

een A4 beslaan. Dit alles

uiteraard in welluidend

Nederlands.

Na een eerste selectie wil-

len de organisatoren uitko-

men op 3 finalisten. Tijdens

Kunstkracht 12, een bijzon-

dere kunstmanifestatie die

gehouden wordt van 10 tot

en met 12 oktober, zullen de

finalisten hun gedichten

voord ragen, zowel tijdens de

opening als gedurende het

hele weekeinde. Op zondag

12 oktober zal de nieuwe

Dichter bij Zee bekend ge-

maakt worden.

De jury zal bestaan uit de

wethouder Kunst en Cultuur

Gert Toon en, artistiek leider

van 5tichting Kunstcircus

Marita Aker, manager Markt

en Klant van woningbouw-

vereniging EMM Sienke

Wolters en de voorma-

lige Dichter bij Zee Marco

Termes.

Wethouder Toonen zei voor

de microfoon van het ZFM
programma Goedemorgen

Zandvoort: "Laat maar zien

of je naast mooie gedichten

schrijven, ze ook kunt voor-

dragen voor een publiek.

Want het gaat niet alleen

over het schrijven. Een dich-

ter moet ook uit eigen werk

kunnen voordragen en dat

blijkt niet altijd even ge-

makkelijk. Het geeft in ieder

geval goed de diepgang van

de baan aan en de eisen die

wij eraan stellen."

De reacties kunnen gestuurd

worden naar Gemeente

Zandvoort, afd. Welzijn, on-

der vermelding van 'Dichter

bij Zee', Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Dichters die

willen e-mailen sturen de

gevraagde stukken naar

dichterbijzee@zandvoort.nl.

Via de e-mail kunnen geïn-

teresseerden ook het regle-

ment en meer informatie

opvragen.

Piraten op het strand

Woensdag 30 juli krijgt de Strandbibliotheek een echte de strandbibliotheek?

piraat op bezoek. Om 14.00 uur start het grote piratenfeest

bij de strandbibliotheek. Kinderen van 4 tot 8 jaar worden

van harte uitgenodigd om dit avontuurlijke feest mee te

maken.

Op het strand komt opeens

een piraat opdagen. Hij kijkt

verdwaasd om zich heen

en loopt naar de kinderen

toe. Deze piraat is door an-

dere piraten weggestuurd.

Hij was niet dapper ge-

noeg... Nu is hij op zoek

naar nieuwe piraten die

hem kunnen helpen om de

schat te vinden. Misschien

iets voor de kinderen van

Het wordt een twee uur

durend feest vol met span-

nende spelletjes en verha-

len. Er kunnen maximaal

20 kinderen meedoen,

dus van te voren opge-

ven wordt aangeraden.

De Strandbibliotheek is te

vinden tussen strandpa-

viljoens 9 (Maritime) en io

(BeachclubTien).



Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ZANDKORRELS
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Loodste huur

in Zandvoort.

Info 023-5738777

(bel voor 17.00 uur)

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

Tel.: 023-5759.

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GS Ie Zandvoort.

72 'Mob.: 05-45304551 • E-mail: kittymilletnse@pbnet.nl

RTV N-H
RAnKJ+TV noorij-holland

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Moord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 44) Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen riiontciged lenst

bij ü aan Huis
-f }
^4^ Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens- Polhie Keurmerk Veilig Wonen
- UWMitf** -

jMwj«|j - jMMfcMjj'

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zand.voortsecourant.nl

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier zand -,oi id vvordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
et«n™„d t ba» C n i:

de €5oo,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ — aa'dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u 1

Ifdeweek

t\'i sn elh: :cttei ofspatie in een apart Vakje plaatse

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:.T 0-, er

Te ,„

Aanbieding tot i augustus:

heerlijke voetmassage +

complete

gezichtsbehandeling,

samen €50.

Gezichtsbeh. bestaat uit:

reiniging, peeling,

epileren, stomen,

verwijderen oneffenheden,

massage en masker.

2 uurtjes heerlijk voor jezelf.

Beautysalon Myrna

(van de Zamster),

Van Speijkstraat 2/101,

tel.06-4831 8230

Rustige vrouw (40+) zoekt

woonruimte.

Werkzaam in sociaal

beroep. Eventueel tijdelijk,

huur rond € 300.

Reacties tot 22JUÜ

per email:

donnadi59@yahoo.com,

daarna telefonisch:

06-15024743

Gevraagd:

jonge dames vanaf 1

8

jaar voor erotiek en

sex. €150 per keer, discr.

verz.Tel 5716998

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame

acupressuur massage

kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of

voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Gevraagd:

Ned. sprekende, goede

schoonmaakster

voor huis in Zandvoort

vlakbij NS-station.

3 uur op de vrijdag:

io euro per uur.

Telefoon: 06-11184639

God is liefde.

Hij houdt van u enwil u

graag helpen.

Hebt u een nood?

Het Huis van Gebed

Zandvoort bid voor u.Mail

gebed-za n d voort@ hot-

mail,com of bel 5363604.

Te huur pen aug:

etage.

4 kamers, eigen k/d/t,

centrum Zandvoort.

2 pers.: €800 incl.of

i pers.: €600 incl.

Tel. 5730797

Te koop:

eetkamerstoel hoezen

Rose-wit streepje,

voor Rivièra Maison

stoelen met handgreepje

aan achterzijde.

€20 per stuk,

als nieuw!

Tel. 5717545

Te huur:

Garage/opslagruimte.

±25 rri2 opp., elektr.

deur, 2.5 X2.5 mtr.

Helmersstraat

(Oud Noord).

€250 p.m.excl.g/w/l.

Tel. 06-2042 4908

Kofferbakmarkt:

za.2aug-

tuincentrum Bos,

Vogelenzang

(10-16 uur).

Res. 0229-244739

of kijk op www.mikki.r

Ookza.30 aug.a.s.

Heden Verleden.

Naamgeving straten
Onlangs was het 21 jaar geiden dat de secretaris Bosmanstraat en ontvanger Schuiten-

straat hun naam kregen. Wij vonden in het Zandvoorts Nieuwsblad van 25juni ig8j het

onderstaande bericht, als aankondiging naar de officiële opening van beide straten.

Bosman en Schouten, collega's maar ook erg

trouwe vrienden
oor nieuwbouw op het terrein van d<

Ag, ontstonden twee nieuwe straten w

orden onthuld. Daarmee worden de

'oorinalige Kar el Door

irvan de naamborden n

jrdiensten gehonoreert

/mx Zandvoort, de heer W.M.B. Bosman, gemeentesecretar

en de in 1984 overleden heer C. Schouten, die in dezelfde j

inteontvanger bekleedde.

nschool en omge-

genmiddag zullen

in twee eminente

1940 tot en

' de functie

ambt niet meer) heeft voorts

iu allerlei andere functies

de gemeenschap gediend en

genoot in brede kring hoos

aanzien. "Hij beheerde de

gemeentefinanciëu alsof het

lijn eisen portemonnaie was",

zegt de heer Bosman. Het is

duidelijk dat hij eii zijn vrouw

Cees Schouten als huisvriend

nog steeds missen. Maar de

een antiquaar op de kop te

tikken. Na eerst de gemeen-

tehuizen van Alkmaar en

Haarlemmermeer verkend te

hebben, werd Bosman op 1

juni 1935 aangesteld als waar-

nemend gemeentesecretaris

van Zandvoort in de rang van

hoofdcommies. Eind 1940

werd hij de opvolger van se-

cretaris JeHem a. Tal vanjaren

Commissaris der Koningin,

had hij namelijk het ver-

zoek gekregen 0111 tijdelijk

burgemeester van Velsen

te worden. Dat 'tijdelijk"

hield \

h ander

Velsi

Fofo: ArchiefGOZ, bid 0S343

In een gesprek met de heer

Bosman blijkt dat er ook bui-

ten het raadhuis tussen hen

een goed contact bestond.

"Cees Schouten was niet al-

leen een bekwaam collega

maar ook een heel trouwe

vriend", aldus de vroegere

gemeentesecretaris die met

waardering zijn grote des-

kundigheid op financieel

gebied en zijn medewerking

aan de totstandkoming van

het circuit memoreert. Als

penningmeester van Ton ring

Zandvoort, de stichting die

belast was met het beheer en

de exploitatie van de racebaan,

heeft de heer Schouten bergen

werk verzet, terwijl ook het

trekkerskamp De Branding

aan de Boulevard Bain aart en

het caravankamp De Zeere ep

aan de Van Lennepweg veel

van zijn aandacht vroegen.

De laatste gemeenteoutvan-

r (in Zandvoort bestaat dit

heer Bosman kan ook zelf

terugzien op een iudmkwek-
kende staat van dienst. Voor

Zandvoort zijn de steun, die

hij rijik-iis de oorlogsjaren aan

tal van inwoners heeft gege-

ven en zijn inzet, samen met

burgemeester Van Alphen,

voor de wederopbouwvan de

zwaar geteisterde badplaats,

van grote betekenis geweest.

Ook als geschiedschrijver

heeft hij belangrijk werk ge-

daan. 'Zandvoort in de jaren

1945-1965' was een bestsel-

ler en is 1111 hoogstens nog bij

s de het 1 lid \

de Provinciale Staten voor

de K.V.P., het latere C.D.A.,

zijn daamitvoortvloeieud lid-

maatschap van Gedeputeerde

Staten was echter niet ver-

enisbaar met de functie van

gemeentesecretaris, zodat

eind 1968 de deuren van het

Zandvoortse raadhuis zich

achter hem sloten.

Burgem eester

Die van Velsen gingen echter

uasenwijd voor hem open.

Van Mr. F. J. Kranenburg,

rband met een op

zijnde grenswij-

g. Uiteindelijk bleef

:elfstandig zodat

zijn ambtsperiode slechts

duurde van 15 augustus

1970 tot 31 december

1972. "Maar het zijn de

mooiste jaren uit mijn

loopbaan geweest' 7

, aldus

de heer Bosman, die bij

zijn afscheid bevorderd

werd tot Officier in de

Orde van Oranje Nassau

en benoemd tot ereburger'

van de gemeente Velsen.

En dan waren er natuur-

lijk nog de talrijke be-

stuursfuncties waarin hij

zich verdienstelijk maakte

voor de gemeenschap. Om

de Woningboi

E.M.M.,

Bosman thans erevoorzitter

is. de Stichting Geestelijke

Volksgezondheid, waarvoor

hij zich als voorzitter jaren-

lang heeft ingezet, met het

gevolg dat hij in 1982 uit

Roel de Wit de zilveren

eremedaille van de provin-

cie Noord-Holland in ont-

vangst mocht nemen. Als

erkenning voor zijn dertig-

jarig lidmaatschap van het

R.K. Kerkbestuur van St.

Asatha overhandigde pas-

toor Cleophas hem namens

de parochie het ereteken van

de Orde van Sylvester. "Ik

weet eigenlijk niet waar il

dat allemaal aan te dankei

heb", zegt de heer Bosmai

bescheiden. Anderen we

ten het kennelijk wél. Ook

naar hem genoemd wordt...

Dikke voldoende voor Zandvoort in onderzoek naar tevredenheid Wmo-klanten

Onlangs is de uitkomst van een onderzoek onder de

Wmo-klanten van de gemeente Zandvoort aan het college

overhandigd. Hieruit blijkt dat de klanten zeer tevreden

zijn over de manier waarop de gemeente de hulp bereik-

baar maakt en ze de hulpmiddelen geeft waar ze recht op

hebben.

Een aantal uitkomsten de hoog in de categorie

werd met vergelijkbare Hulpmiddelen. Rolstoelen,

gemeenten vergeleken. scootmobielen en woon-
Onze gemeente scoor- voorzieningen kregen in

Zandvoort een 7,4, terwijl

het gemiddelde in verge-

lijkbare gemeente een 7,2

was. De huishoudelijke

hulp daarentegen kan op

een wat hoger niveau. Als

het vergeleken wordt met

de referentiegemeenten,

scoort Zandvoort met een

7,8 nog steeds een dikke

voldoende, maar het ge-

middelde elders ligt op

8,1. Verder komt uit het

onderzoek naar voren

dat mogelijktoekomstige

cliënten een 7,5 voor de

aanvraagprocedure ge-

ven.

Het SBGO, de instantie

die gemeenten, provincie

en rijk handvatten geeft

voor onderzoek, meldde

ook dat er in Zandvoort

aan het Wmo-beleid niets

hoeft te veranderen. "De

resultaten mogen bevre-

digend worden genoemd

en geven geen aanleiding

tot het doen van voorstel-

len tot wijziging van be-

leid dan wel uitvoering.

De resultaten zullen wel

worden betrokken bij de

verdere beleidsontwikke-

ling en uitbouw van de

Wet maatschappelijke on-

dersteun ing in de komend e

jaren", aldus het SBGO.

Het college is nu voorne-

mens om het rapport aan

de Wmo-raad te overhan-

digen. Die kan dan, na be-

studering, er gebruik van

maken in hun taak het

college van advies te voor-

CL J>



Speciale jazzbijlage ter aankondiging van het jazzfestival van 1 tot 3 augustus.

Jazz in Zandvoort
18.00-19.45 uur

SANNE MANS KWARTET Jong talent uit Zandvoort

Er bestaat geen definitie wat jazzmuziek is want een dis

of niet goed is volkomen zinloos. Muzikaliteit is bepal

kan iedere jazzmusicus het interpreteren naar e'
'

stijl ontwikkelen dieu aanspreekt of niet: jazz i:

affiniteit mee had kunt u nu geweldig vinden en omg
musici ontwikkelen zich maar het publiek ook.

Samen met haar drie begeleiders, Ca rios Erna Lopez op piano,

Eric Heij nsd ijk aan de bas en Matt hijs de Ridder op drums, zal

zij het spits afbijten op het podium aan het Raadhuisplein.

De 22-jarige, in Amsterdam geboren Sanne begon op 15-ja-

rige leeftijd met klassieke zanglessen. Na twee jaar nam zij

jazzzangles met een fantastisch resultaat.

Wij zijn er van overtuigd dat wij, stichting Jazz in Zandvoort en stichting ZEP, naar onze

mening een goede mengeling hebben gevonden in het programma zoals dat nu aan u

wordt gepresenteerd op 2 augustus op het Raadhuisplein. Om tot een goed programma
te komen is het van belang een mix te vinden van aanstormend talent zoals Sanne Mans
en gevestigde namen als het Trio Johan Clement, Frits Landesbergen,Josee Koning e Grupo

en BeterR.de Vries. In de muziektent gaat jazz DJ Alwin depauze's opvullen. Hieraan voor-

afgaand natuurlijk vrijdagavond 1 augustus jazz in de café 's en zondagmiddag 3 augustus

jazz in de verschillende strandpaviljoens.

DJ ALWIN

Muziekmenger voor tussendoor

Tussen de diverse optredens door is er tijd nodig om het podium op te bouwen

voor de volgen de formatie. U behoeft zich alleen maaromtedraaiennaarde

gloednieuwe muziektent. Want daar draait DJ Alwin lekkere jazzmuziek.

ard is het organiseren ve

ifonds, Holland Casino c

j dank verschuldigd unni

:ak gedaan, de één

n stevig funda

1 stichting ZEP

or heeft een duit

iet elke euro. Dit

en. Wordt het dit jaar een

r dan een jazzfestiv

20.00-21.30 uur

TRIO JOHAN CLEMENT MET VIBRAFONIST FRITS LANDESBERGEN

Vakmensen pur sang

Al vele jaren is het Trio Johan Clement één van Nederlands beste jazztrio's en het huistrio tijdens

de maandelijkse concerten in gebouw De Krocht. Nu treedt hij op met EricTimmermans (bas), Erik

Kooger (drums) en Frits Landesbergen (vibrafoon). Met vele nationale en internationale artiesten

hebben zij op de podia gestaan. Om er enkele te noemen: Toots Thielemans, John ny Cr iffin, Clark

Terry, Ack van Rooyen, Ferdinand Povel etc. Kortom, zij staan hun mannetje in de jazz scène...

21.45-23.15 uur

JOSEE KONING E GRUPO Nederlandse met Braziliaanse voorliefde

Holland Casino Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Vrije Huizenmarkt Zandvoort

IJzerhandel Versteege

Administratiekantoor Janssen en Kooy

Circus Zandvoort

Administratiekantoor Bakels en Jonker

Greeven Makelaardij

Best Western Palace Hotel Zandvoort

MBN Ruigrok Noordwijkerhout

Artinex bouwadvies Zandvoort

ZFM radio

You Name It muziekproducties

Beter Mobiel Scootmobielen Zandvoort

Zandvoortse Courant

Grand Café Danzee

Grand Café Neuf

Yanks-Saloon

Discotheek Chin-Chin

Café Alex

Café Oomstee
Kuuna Foundation

Baileo music productions

-Holland
Casino

OYANKSQ
SALOON

Josee Koning is zonder enige twijfel de meest Braziliaanse zangeres van

Nederland. Al jaren promoot zij op voortvarende wijze de Braziliaanse mu-

ziek in Nederland. Zij woonde en werkte in Rio de Janeiro, werkte samen

met grootheden als Ivan Linsen maakte in de ja ren '80 furore met de band

Bat ida. Josee is inmiddels uitgegroeid tot één van Nederlands beste zange-

ressen speciaal gericht op de Braziliaanse muziek. Josee Koning komt naar

Zandvoort met de Argentijnse pianist Juan Pa blo Dobal. Verder wordt zij

ondersteund door basgita rist Theo de Jong, gitarist Ed Verhoff, drummer

Michiel Westerhuis en percusionist Maxim Zettl.

Gemeente Zandvoort
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BETER R. DE VRIES BAND
Kenmerk van de stevigejazz /funky sound

Ruud de Vries is een selfmade tenorsaxofonist die zich door de jaren heen ontwikkelde tot

een van de actiefste Nederlandse saxofonisten in zowel de jazz als defunk scène. Ruud treedt

vooral op met zijn eigen formaties waarde Beter R. de Vries band er één van is. Improviseren

is daarbij de rode draad die door de nummers loopt. De Beter R. de Vries band is regelmatig te

horen op jazzfestivals en jazzpodia. Deze band sluit zaterdag 2 augustus swingend af. U heeft

dan geluisterd naar Ruud de Vries op saxofoon, gitarist Nick Vos, toetsenist Willem Swikker,

bet geheel onders teund door de ritmesectie, met aan de bas Robin Koerts en op slagwerk

Ramon Rambeaux.



Aangewaaid Gij... Gêttö Nautique!

Gezelligheid, een strakke uitstraling, culinaire specialitei-

ten en een goede service. Voor bijzondere gerechten moet

je bij Club Nautique zijn. Met zijn verrassende en spran-

kelende menukaart is strandpaviljoen 23 een verdiende

koploper op culinair gebied. Samen zorgen de eigenaren

Maarten Keislair en Werner Coenraad ervoor, de kwaliteit

van hun aanbod hoog te houden.

i**m

e 62-jarige Maas Dop pen-

berg, eigenaar van maar-

liefst 2 hotels op prachtige

locaties; Het Hofje van Maas

en Hotel Doppenbei

de Hogeweg te Zandvoort,

komt regelmatig bij Club

Nautique. "Samen met mijn

vrouw kom ik geregeld bij

dit strandpaviljoen. Als

vakman weet ik hoe goed

de kwaliteit hier is. Niet al-

leen het menu, maar ook de

service is op hoog niveau.

Alle gerechten, maar ook

soepen en sauzen worden

bereid met verse produc-

ten. Ik vind het belangrijk

dat hetgeen dat ze maken,

puur is", vertelt Maas. Bij

strandpaviljoen 23 komen

veel vaste gasten uit de

regio; Zandvoorters, maar

ook gasten uit Aerdenhout,

Bloemendaal e.o.

Goed = vol

"Het zijn voornamelijk gas-

ten die kennis van zaken

hebben", zegt Maas. Dit

neemt niet weg dat Club

Nautique ook geregeld be-

zoek krijgt van vele toeris-

ten. "Dit strandpaviljoen

staat open voor jong en

oud in alle nationaliteiten.

Iedereen die niet bekend

is krijgt dezelfde aandacht

als de vaste gasten. Zoals

John Beeren, eigenaar van

restaurant de Bokkedoorns

aan de zeeweg, mij ooit

vertelde: "Een goed restau-

rant, is een vol restaurant."

Club Nautique is altijd vol,

dus dat zegt vrijwel genoeg.

Ondanks de grote drukte,

vooral tijdens het diner, we-

ten ze bij dit strandpaviljoen

altijd een plekje voor je te

toveren. De service is ont-

zettend goed. Zelfs bij grote

drukte, krijg je toch op tijdje

eten. Het loopt als het ware

als een geoliede machine",

legt Maas uit.

Bijzondere gerechten

Alweer25 jaargeleden begon

Maarten Keislair aan de op-

zet van dit strandpaviljoen in

Mediterrane sferen. Vijf jaar

later kwam Werner Coenraad

erbij als zijn compagnon. Ik

zie hiertwee nuchtere man-

nen met een duidelijke in-

stelling. Hun doel is om het

de mensen naar hun zin te

maken en dat is belangrijk in

een strandpaviljoen aan de

Zandvoortse kust. Met een

hoog niveau aan culinaire

gerechten zorgen zij ervoor

dat Club Nautique een pa-

viljoen iswaarjegraagterug

zal komen. Erg origineel is bij-

voorbeeld het voorgerecht

"Proeverij van lekkers uit de

zee", een samenstelling van

rivierkreeftjes, sashimi van

zalm en tonijn, coquille en

Holtkamps gamalenkroket-

je geserveerd met wasabi,

Kikkoman en mosterdma-

yonaise, maken dit als een

van de populairste gerechten

van de kaart. Ook de Thaise

salade behoort tot een

gerecht waar veel men-

sen voor terugkeren. Een

groot aan bod van vlees, vis

en vegetarischegerechten

maakt de keuze niet ge- 1
makkelijk. Voor ieder wat I

wils zullen we maar zeg- b

gen... Eén van hun krachten

is hoogstwa a rsch ij n I ij k h et

feit dat zij werken met een

vaste ploeg medewerkers,

leder jaar keert het perso- 1
neel van Club Nautique

weer terug, om er weder- 1

om een topseizoen van te

maken. Maar de mannen

willen meer: ze zijn hard I
bezig om gemeentelijke

goedkeuring te krijgen,

om dit paviljoen ook in de

wintermaanden open te

houden. Hopelijk wordt

hier snel een positieve

uitspraak over gedaan.

"De mensen komen hierj^

graag, we blijven het doen,

zoalswehetdoen",spreekt A

Werner duidelijke taal. En

zo is het maar net!

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!

Et zijn dit jaar weer veel ZandvooTtse bedrijven waar u

met uw ZandvoortPas terecht kunt. Winkelen in Zandvoort

wordt daarom steeds aantrekkelijker.

ZOMERACTIE!
Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50)

Ca naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

R eken zelf -W«*-« Me. uw nieuwe Z,nd»„o,tP,s kunt . „mril, Srat is
een Zandkorrel plaatsen.

Tevens krijgt u op elke «olgende Zandkorrel maar liefst 5o% korting!

^ANDVOORTWilt u ook extra profiteren bij

het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met
het eind van dit jaar profiteren van heel

veel leuke aanbiedingen! Surf naar

www.iandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!

De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

Het organisatie-comité van de
Kortebaandraverij

wil hiermee alle sponsors bedan-

ken die hebben meegewerkt aan

de 34e Kortebaandraverij die afge-

lopen 17 juli werd gehouden.

Het zeer druk bezochte evenement kende

een succesvol en probleemloos verloop en

de toeschouwers hebben kunnen genie-

ten van een fraaie paardensportmiddag.

Dankzij uw financiële bijdrage was het weer

mogelijk deze draverij te organiseren en

wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Stichting Kortebaandraverij
Amsterdam Beach

Dorpsgenoten

Zandvoortse Courant • nummer 30 24 JULI 2008

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

door Nel Kerkman

Wim Nederlof

Als een rode draad loopt 'Kunst' door het leven van Wim

Nederlof. Buiten kunst heeft hij beslist organisatieta-

lenten. Want zo is hij één van de grondleggers van Jazz

Behind the Beach en was hij jarenlang voorzitter van so-

ciëteit Duijsterghast. Tegenwoordig is hij actief lid bij de

Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) en bestuurslid

van Stichting Mokum. Deze stichting beheert de nalaten-

schap van Diewke Bakker waarvan de collectie bestaat uit

130 kunstwerken van het magies realisme. Bovendien is hij

ook voorzitter community service bij Rotary Club

Zandvoort. Maar dat is nog niet alles blijkt

uit een gezellig gesprek met Wim.

De Zandvoortse Jan Drommel en

Wim Nederlof uit Leiden, beiden

lithograven, kennen elkaar als

studiegenoten. Omdat Jan een

Fotolitho bedrijfin de Schoolstraat

was begonnen, vroeg hij aan Wim
of hij bij hem wilde komen wer-

ken. Het heen en weer gereis van

Leiden naar Zandvoort deed Wim
ertoe besluiten om samen met zijn

vrouw Hennyin 1966 naarZandvoort

te verhuizen. Daarna zijn ze nooit meei

uit de badplaats weggegaan. Fotolitho

Drommel groeide uit tot een groot bedrijf en

ook Wim groeide mee.Van lithograaf, productielei- Wim
derentechnisch directeur, besloot Wim na 20 jaar een

eigen bedrijf te realiseren: de grafische onderneming

Nederlof Repro. Als lithograaf heeft kunst hem altijd bij-

zonder aangetrokken. Zo was zijn bedrijf o. a. hu is lithograaf

van het Van Gogh museum en is er een start gemaakt met

de mooie grote Kunst kalenders.

Kunst

Diep in zijn hart wilde Wim na zijn diensttijd samen met

Hen ny naar Frankrijk om daar als kunstenaar zijn gelukte

beproeven. Maar het lot besloot anders en hij koos voor het

vak lithografie. Wim Nederlof heeft in verschillende periodes

diverse kunstacademies bezocht. Van 1953 tot 1957 heeft hij

een 4.-jarige studie gedaan bij ARS (Ars Aemula Naturae] in

Leid en. Van 2003 tot 2006 besloot Wim te gaan portret- en

modeltekenen bij de Vrije Academie in Haarlem, om daarna

tot 2008 naar de bekende Wackers Academie te gaan. Zijn

kunst ziet hij als een spannende hobby, er hangen schitte-

rendeechte'Nederlofs'inzijn hu is. Wim werkt graag naarde

natuur, schildert het liefst met olieverf of kleurconté. In zijn

composities laat hij soms details weg maar voegt ook weer

iets anders toe. In oktober zijn bij de jaarlijkse BKZ kunst route

voor het eerst zijn kunstwerken te bezichtigen.

Jazz Behind the Beach

Sociëteit Duijsterghast en Jazz Behind the Beach horen on-

omstotelijk bij el kaar. Tijdens de organisatie van het 10-jarig

bestaan van sociëteit Duijsterghast, besloten Wim van der

Zeijs, Hans Bossinken Wim Nederlof (voorzitter van de socië-

teit) op een regenachtige zondagmiddag dat Zandvoort best

wat Jazz kon gebruiken. Het 'grapje' groeide uit tot een gran-

dioos festival dat niet meer uit Zandvoort was

weg te denken. "Zeven jaar hebben wij

drieën met veel plezier Jazz Behind

the Beach gedaan." Ook Henny

'as zeer betrokken bij het

Jazzfestival, zij beheerde o.a.

de financiën. "Het was he-

laas niet meer mogelijk om
het 'er bij' te blijven doen.

Wij waren minstens drie

maanden druk bezig om
onder andere contracten

vast te leggen met spon-

soren en artiesten." In 1984.

was het zover en stopten de

nitiatiefnemers en gaven het

stokje door aan Gert Toonen.

Organiseren

Nederlof Uiteraard staan er nog meer activiteiten op

zijn naam want Wim is altijd wel ergens voor in.

Was het niet met eem aprilgrap in 1976 (naar het idee van

EdovanTetterode)om a Is cu rs us leider van een Teleaccursus

de landelijke TV te halen, dan was het wel, samen met nog

andere geïnteresseerden, zich in te zetten om van de oude

Mariaschool een creativiteitscentrum te maken. Voor een

meerjarig Rotaryproject organiseerde hij een expositie in het

CultureelCentrum, met een bijzondere serie Kroatische kin-

dertekeningen uit het zwaar getroffen gebied rond Karlovac.

Met Leo Heino en Lou Koper, vanuit Stichting Kunst Circus,

wasWim medeorganisatorvan degeweldige kunstmanifes-

tatie op het Gasthuisplein waar de Pool Piotr Naiwajko op

'Kunstcircus 94.' al zijn schilderijen in een klap verkocht en

nu een gevierde schilder in deVS is geworden.

Na nog een bezoekje in zijn heiligdom waar enige ontwerpen

van zijn laatste kunstwerken op schilderezels staan voorde

laatste finishing touch besluit ik, na enkele gezellige uren,

naar huis te gaan. Vast en zeker komen wede naam van Wim
Nederlof in de toekomst weer vaker tegen.

Krant niet ontvangen?
EffANnvOOiiTSH

Sel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zandvoort gaat weer zomeren!

Een zeldzaam groot weercontrast hebben we deze week,

want na het voorlopige herfstachtige dieptepunt van

deze zomer (maandag), eindigen we donderdag en vrij-

dag zonder pardon met volop zomer.

Kijken we bijvoorbeeld naar

de middagtemperatuur,die

afgelopen maandagopeen

bedroevende 13-15 graden

lag en richting het komen-

de weekeinde al bijna 28

graden zal aanwijzen, dan

kunnen we daadwerke-

lijk van een enorme -bijna

Amerikaanse- tegenstel-

ling spreken.

Beterschap is erdus inmid-

dels en vanaf nu (donder-

dag) hebben we prachtweer

in huis. Zoals hier vorige

week al deels geventileerd,

gaat die weersverbetering

uitmonden in een ronduit

zomerse periode die mo-

gelijk vrij lang gaat aan-

houden. De zomer wordt

dus netjes in ere hersteld.

Opvallend is het dat die

weersverbetering er juist

eind juli aankomt. In deka-

lenderklimatologie treedt

er in het tijdpad eind juli

tot begin augustus name-

lijk vaak een warmere fase

open het lijkt ook deze keer

dus helemaal volgens het

boekje te gaan.

Een fris ogend hogedrukge-

bied gaat zich via onze om-

geving uitbreiden naar een

uiterst zomervriendelijke

plaats (Scandinavië) en aan

de zuidzijde daarvan staat

er bij ons inmiddels een oos-

telijke stroming, die steeds

warmere lucht meeneemt.

Temperaturen dus nog wat

verder in de lift richting de

27-28 graden morgen! Ook de

Za ndvoortse nachten worden

gevoelig zwoeler richting het

aanstaande weekeinde met

een graad of 17-18.

Wel neemt de onweerskans

toe vanaf vrijdag, maar dat

zijn hoogstwaarschijnlijk

geen zware buien en het lijkt

nu al vrijwel zonneklaar dat

deze eventuele waterdragers

geen einde zullen maken aan

het fraaie zomerse weer.

Dus ook voor de volgende

week is er nog een goede

kans dat we mooi weer in

huis houden in Zandvoort

en Bentveld. Pluspunt is ook

dat de komende avonden erg

mooi zullen uitpakken en dat

weweereens buiten kunnen

zitten tot na tien uur, want

dat was na de mooie periode

in mei nauwelijks meer aan

de orde.

Veel Zandvoorste buitenac-

tiviteiten (al of niet op het

strand) weer het aanstaan-

de weekeinde. Het mag
duidelijk zijn dat het weer

heel goed meewerkt, op die

enkele verfrissende bui na

misschien. Menig strand-

paviljoenhouder kan weer

volop aan de bak tot laat in

de avond in een gezellige zo-

merse drukte.

Da Vr. Zo.

«- # m *.. #.
Temperatuur

Max 26

Mm 13

Zon 85% £

Neerslag 5%

26 2527

15

80%

10%

Wind ono.3-4 oost 3-4 zzw. 3-4 wzw. 3

18 ,6

70% 65%

35% 35%

CL



RADIO + TV
Zond.E Donderdag
8co Countrytrack (h) 0B00 Goedemorgen Zandvo rt(h)

i2:oo MuziekbDulevardfwEekendeditie

14:00 ZondaglnKcnncmerland i3:oo DeAvond

17:00 DeAvond
20:00 Golden ZFM(h)

2100 TeppZeppl 23:00 Eb&Vloed

2300 Eb&VIned
Vrijdag

Maandag 08:00 ZFMJazz(h)

0800 Zanduoort op Zaterdag (h) 10:00 Veenendaal in zicht

12:00 Muzlekboulevard 1200 Muzlekbouievard

20:00 Golden ZFM 17:00 JeweekendlnmetZF
1900 Vrijdagavond Café

23:00 Eb&Vloed 21:00 SealT

Di.idag Zaterdag

08:00 Zondag in Kennemeriand[h) Sao Toebak Leeft'

12:00 Muziekboulevard 12:00 Muziekboulevard(wee Endeditie

18:00 DeAvond
20:00 ZFMJazz(h)

2ï:oo In Zandvoortse Zaken

23.00 Eb&Vloed n-.ao Groove Empire

23:00 NightWalk

08:00 Vrijdagavond Café (h) TKF3
m 1

12:00 Muzlekboulevard mmmm
1

T ii—r——j-t-*

2= :oo Veenendaal In zicht (h)

23:00 Eb&Vloed 106.0 (ether) & 104.5 (kabel)

nxmnmmnn
WALL-E

Academy Awarcf'-winnaar, schrijver/regisseur Andrew

Stanton ("Finding Nemo") en de altijd innovatieve verha-

lenvertellers en ingenieuze bedenkers bedenkers van de

Pixar Animation Studios ("The Incredibles", "Cars", "Rata-

touille") nemen de bioscoopbezoeker mee naar de ruimte,

niet zo heel erg ver weg, voor een gloednieuwe compu-

ter geanimeerde komedie over een toegewijde robot ge-

naamd WALL-E.

Na 700 eenzame
jaren te doen
waarvoor hij was
gebouwd, het

schoonhouden van

de aarde, ontdekt

WALL-E (afkorting

voor Wijdverspreid

Afval Lading Losser

E-type) een nieuw

doel in zijn leven

wanneer hij een

zoekrobot ont-

moet, EVE ge-

naamd. Samen
reizen ze door het heelal en

beginnen aan een van de kunnen voorstellen. Het is

meest opwindende en fan- een hilarische samenstel-

ettasierijke avonturen aller

tijden op het grote scherm.

Ga mee met WALL-E opzijn

ongewone reis door het fu-

turistische heelal, de toe-

komst die er moderner uit-

ziet danje het je ooit had

hng van personages

o.a. een kakkerlak en een

heldhaftig team van slecht

functionerende, buiten-

beentjesvan robots. WALL-E

zit boordevol verrassingen,

actie, humoren gevoel.

Filmprogramma
24 t/m 30 juli

pluspunt

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008

24 juli Koken 6 jaar en ouder (15.00-17.00 uur) € 2.-

29 juli Knutselen 6 jaar en ouder (15.00-18.00 uur) € 2.-

30 juli Uitstapje naar de Zandwaaier

de middag. Daarna fietsen we naar De Zandwaaier voor de

II ing"Schatten onder je voeten".

i De Zandwaaier is van I februari tot en met

10 oktober 2008 de interactieve tentoonstelling 'Schatten on-

Noord -Holland se Friezin die in de vierde eeuw in de duinen

van Noord-Holland leefde. Naar aanleiding van Hilde's leven

ontdekken jullie wat het inhield om te leven in de oertijd en

hoe het landschap er destijds uitzag. Ook worden de gewoon-

tes van haar volk. de Friezen, behandeld. Er zijn diverse spullen

van hen aanwezig: aardewerk, houten gebruiksvoorwerpen,

bronzen mantelspelden en scharen. sieraden, kammen van bot

en nog veel meer.

Prijs: €5.-

Tijd: 10.00-16.00 uur

(verzamelen bij Pluspunt Flemingstraat 55)

TIENERACTIVITEITEN

25 juli Dropping (in Zandvoort)
Een speciale avond voor iedereen van I 2 jaar en ouder.We
beginnen deze avond met een spannende film., daarna worden

jullie in een geblindeerd busje weggebracht naar een

onbekende plek. Van hieruit moeten jullie zelf de weg terug vin-

den. Eenmaal terug kunnen jullie blijven slapen in de Chili Out!!

Als je mee wilt doen. geef je dan op bij de balie van Pluspunt.

12 jaar en ouder (20.30-10.00) slaapzaken matje meenemen!!

WIJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEK-
URENVAN DIVERSE ORGANISATIES:
- Medial:

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen G. 15 uur en II .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt.

Andere dagen in het Huis in de Duinen.

- Loket Zandvoort:

ledere donderdagochtend van 09.00-1 i .00 uur.

- Wijkagent Zandvoort-Noord:

Dinsdag 15.00-16.30 uur (even weken) en I 9.00-20.30 uur

(oneven weken)

- WijkmeestersEMM:
Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Zorgloket stichting ZorgContict

Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

- Helpdesk compunic/pluspunt

ledere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur voor uw vragen en

problemen.

%sik aP thè tawn De stelling:

Je kunt het je waarschijnlijk

volle Zandvoortse kermis op

de Prinsesseweg; altijd druk

en gezellig voor de gasten.

Voor de bewoners echter

minder leuk, van vele kan-

ten werd geklaagd over fikse

overlast. Er werd besloten de

Kermis te verplaatsen naar

Paddock 3 op het Circuit Park.

Inmiddels is bekend dat er dit

jaar géén Kermis zal plaats-

vinden in ons dorp. Toch is

onze vraag aan de jongeren:

als de Kermis terugkomt,

waar moet deze dan komen

te staan? Weer 'ouderwets'

op de Prinsesseweg of'rustig'

op het Circuit Park?

"Als de Kermis terugkeert in Zandvoort, moet
deze weer plaatsvinden op de Prinsesseweg"

Ellen BEuijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Om heel eerlijk te zijn heb ik de Zandvoortse kermis al een aantal jaren niet meer bezocht!

Reden: de kermis is niet meer te vinden op de Prinsesseweg. De kermis heeft in mijn kinderjaren

altijd daar gestaan en daaromvind ik ook dat hij daar terug moet komen. De kermis hoort in

het hart van het dorp en niet ergens op een afgelegen plek, zodat het ook veel toegankelijker

is voor kinderen om de kermiste bezoeken."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"De kermis hoort in het centrum van Zandvoort. Het is slechts één week in het jaar dat ervoor de

Zandvoortse jeugd iets te beleven valt. Het circuit ligt afgelegen en er is naast de kermis niets te

beleven. De kermis is ooit verplaatst, omdat sommige mensen vergeten zijn dat ze vroeger ook

jong waren! Nu klagen ze over herrie en lastige jon geren. De gemeente moet deze minderheid

geen gelijk geven, en de kermis volgend jaar weer op de Prinsesseweg organiseren."

Nienke de Boer, 20 jaar, volgteen opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:

"Ik ben het met deze stelling eens omdat ik vind dat de Kermis op de Prinsesseweg het dorp

vooreen week gezelliger maakt.Voor dejeugd is deze locatie ook veel makkelijker te bereiken. Ik

vind het wel belangrijk dat over last die de omwonenden hebben, zoveel mogelijk wordt beperkt

door bijvoorbeeld meer controle uit te voeren. In andere steden en dorpen vindt de Kermis ook

plaats in het centrum, dus waarom kan dit dan niet in Zandvoort?"

Zeebriesje!

"I like the smell of the oce-

an"was het eerste dat Keith

zei toen hij in de achtertuin

stond. Keith legt uit: (ver-

taalt naar het Nederlands)

"Zandvoort lijkt een beetje

op het stadje waar ik zelf

vandaan kom. New Castle

heeft eveneens duinen,

zand en zee. Het ruikt hier

heel schoon. De lucht voelt

goed aan." Bij de 26-jarige

Australiërzit het in zijn bloed

om alles rustig aan te doen.

"Ik heb al io jaar niet meer

gefietst. Als ik hier zou wo-

nen zou ik alles op de fiets

doen, biking is awesomel",

vertelt Keith. Op de fiets

laat ik hem Zandvoort zien.

Sinnen een half uur heb-

ben we toch wel va n Noord

naar het Centrum kunnen

fietsen...Voor onze Ozzie is

fietsen gewoon 'leuk'

Gezelligheid

"Ik vind het super dat er hier

zoveel bars en restaurants

zijn, dat maakt het erg gezel-

lig. De mensen in Zandvoort

zijn heel aardig. Het is een

relaxte plaats. Ook de prij-

zen zijn goed, een biertje

is maar € 2", zegt Keith. De

Australiër is erg enthousiast

over de vele strandpaviljoens.

Het doet hem denken aan de

Zuid-Amerikaanse stranden.

Vooral bij Mango's voelt hij

zich erg op zijn gemak, ze-

ker met het enorme bord

nacho's dat hem geserveerd

wordt. Het viel hem op dat

we in Zandvoort beschikken

oververschillende populaire

clubs. Tijdens een bezoekje

aan de Chin-Chin zei hij: "Er

zijn hierveel mooie meisjes.

Het lijkt of iedereen elkaar

hier kent. Daarom vind ik

het moeilijk om iemand aan

te spreken." Maar als Keith

ooit in Nederland komt

wonen, kiest hij zeker voor

Zandvoort!

IKnowWherelt's®

Zaterdag 26 juli:

Dance classics bij TakeFiveaanZee met het

feest Swingsteesjun. Alle gouwe ouwe hits

komen voorbij! Heffeest duurt van 19.00 uur

tot 24.00 uur en een kaartje kost € io in de

voorverkoop.

Zaterdag 26 juli:

Het 4e Republieksfeestjevan 20o8vindtdeze

zaterdag plaats bij Republiek Bloemendaal!

o.a. DJ Marnix staat in de line-up.

Zaterdag 26 juli:

Vanaf 16.00 uur tot 24.00 uur Secret

t^Oi Cinema en TerryToner bij strandpaviljoen

^^/ Woodstockög, tijdens het feest 'Ror ing' met

3fm Min istery of Beats. Gratis entree!

Zondag 27 juli:

^Saltshaker @ Rapa Nui. Line up: Tom Trago,

Dirty D.i.s.k.o, Salvador, Mr. Slide. Heffeest

is gratis.

Donderdag 31 juli:

Stuntshow op parkeerterrein De Zuid met

reusachtige Monstertrucks. Anderhalf uur

lang monsterlijk spektakel! Aanvang 20.00

uur, ka arten a € 10 zijn nu al te koop aan

de kassa van parkeerterrein De Zuid, Ir.

Friedhoffplein
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COLUMN
Gillen en
zweten!

Het is alweer 3 weken gele-

den datikm'n benen heb ge-

schoren... Van kleine Jo moet

ik het laten groeien, want

anders zal de smurfenwax

zijn werk niet goed kunnen

doen. Op een maandag was

het dan zover. Dikke klodders

hete snot werden op mijn,

inmiddels dichtgegroeide

beenwarmers, gesmeerd.

Gadver de gadver.Veel vrou-

wen zien dit als een enorme

verademing. Ik zeg: tanden

op elkaar en gaan! Met een

snelheid van wel 40 km per

uur trekt Jo aan een strip

die ze op de was heeft ge-

plakt. Ik blijf kalm. Ik bedoel,

ik hoor heus ook wel bij die

vrouwen die dat gefriemel en

gefrutsel leukvinden...Toch?!

Van binnen schreeuw ik het

uit van de pijn, maar ik laat

niets merken. Even sterk zijn...

Zo, dat zit erop. Met een stel

gladde benen loop ik stoer

de deur uit, de zon mag gaan

schijnen! Ik trek m'n nieuwe

panterbikini aan en ga voor

de spiegel staan. Hmmm, die

rodevlekkentrekken hopelijk

snel weg... ik bekijk mezelf

eens rustig, van voor naar

achter en van top tot teen.

Tot mijn grote schrik valt

mijn oog op m'n bovenbenen.

Jezus, het zai toch niet... ik zal

toch niet.... Shit, nu moet ik

dus toch... Jaja, het leven van

een vrouw is niet altijd even

makkelijk. "Je had die laatste

reep ook niet moeten ne-

men, stomme doos!" gilt het

stemmetje in m'n hoofd. Daar

gaan we dan; sportpak aan

en lekker nordic'en! Normaal

gesproken is dat meer iets

voor de huis, tuin en keuken

generatie, maar ook ik heb

mezelf overgegeven aan

de krachten van het Nordic

Walking. Ik stop snel een

cd'tje in de speler en hijs

me op de stepper. En one,

two, three, four... Gaat ei-

genlijk best goed, al zeg ik

het zelf! Na zo'n 15 minu-

ten work-out en

een knalrood hoofd «

heb ik er genoeg van. "3

ik heb honger, tijd

voorMilka. ="

&



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele maand juli-

Runder Hamburgers
5 stuks €3,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!

Oral* KwMSI -W5-571H»

^toerkoop.nlcs

ATROMP
*»0T[ MOCHT J 1

Voor Pashouders
Nasi schotel

van € 8,75

voor € 8,-

Voor de tuin:

Tuimeltoortsen, beelden,

tuinsets enz.

BiKjL
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kbeng Geaning Service *iS*

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

1

Voor Pashouders:

Koffie
met

gebak
/ar. € 4,25

oor € 3,75

Hobbvtijd!
Klei

verfjes

plakken

knutselen

mozaïek

o korting op canvasdoeken

<
* ^

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

Deze pas is geldig t/m 3'

3 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
Hogeweg39-7

wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.5769.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

10% KORTING
OP ZONNEBRILLEN

Haltestraat 5,T^ 121 74, vrijdag ki

Top 31

Lever +
Katenspek +

Rauwe ham

VREEHJHBL2n €3.25

GMB CAf£ 25
Kom eens ontnQten bu ons In de Kerkstraat

Yoor ZandvoortPashouders

ontbijt incl. koffie € 5,-

Karkatraat 25 - TéL B713BI0

at B4 - T. 023-5712451 iy

;
.„„

10% korting op een
voet-reflexmassage
mossageservice ook aan huis

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

FOTO MENNO GORTER

BIJ

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

Comme
en

France:
(Alleen de prijs

istypisch Hollands)

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Pain au
chocolat
Van frans meel, en heerlijke

pure chocolade, gebakken in onze

franse bakkerij

euro

iddig toten ma woensdag 30 juli 200?

h;n n f.'ii:i
,

ïfjlining i.' .ï =": n
i

J .--::
1

1

uisplein 2, Telefoon: 023 -57 12 B65

m
Medina Woninginrichters
Elk 2 i'oiïivgordijn Toor de helft van de prijs

T(Vouw)gordij„eu TTipijt
Vilnges T Vinyl

TLnxa.flex TLamin;
Zonwering

nedii

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

NIEUWE WINTERJASSEN VAN
VINGINO EN IKKS

EN ANDERE WINTERARTIKELEN
ZIJN WEER BINNEN ,,„..

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

Autobedrijf Zandvoo
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat

Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl I

10% Korting op
zwangerschapscursus

fc
15% KORTING OP
WENSKAARTEN

brunci)
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Bij aankoop van

nieuwe collectie

HUM een cadeautje~
van Esprit!

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
j

is er een leuke verrassing

PnkveldMraat 19 - Hoek Lipplemtje

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-571ÓU9/info@tfaz.nl

Sp\ tLights

Iemand bedunken.

feliciteren of verrassen?

Dobey Dierenspeciaalzaak - Groï

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Kroch

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

Beach & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrai

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege's IJzerhandel -Pa! '

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Five aan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



XAgOKO
U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vlakjes

in te vu Hen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je na ast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkerviakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.
indeiaan deze pagin

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

E EE

X +
JK BC

BAE

+
HK

BHK AE KHC

De oplossing stoot onderaan deze pagina

Kook eens anders

Langzaam gebraden kip met knoflook en citroen

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden:
1 kip (een flinke, van pelde teentjes verdeeld, een handjevol :<-f-.v \ *-.

circa 2 tot 2,25 kg), in 2 citroenen onder warm water 3 eetlepels olijfo ie.

stukken verdeeld. schoon geboend en in elk 150 ml witte wip

1 bol knoflook, in onge- in acht stukjes verdeeld,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 "C of gasoven stand 3. Leg de stukken kip in een braad slee end::'.,; - -.:* •.

s:.ik:es citroar en tijm en Trs < dar-ivoo' dei sac es ti
'" g 1

:i l\v e g vai de :.ak;es Giet de olieerhii 11 vs.il es

door elkaar en doe het mengsel avs ' 1 de braad ilss Zorg dat de stukken kip met het vel naa' iuv."i Iij;h<"i

Sprenkel de witte vv ij 1 erover en r-.sa'. ei wat zwarte peper over, dek de braad slee strak af met alirn 1 1 n"t:ih<-

en zet hem 2 uur in een oven op de snaak rtensive reine age tem l' e rat n 1. r van iSo °C. Haal hc* 'r. i- wejj rn

verhoog de oventemperatuurtotzco 'Z of gasovenslaid 6 Ba-, ie -:\p nog 30 tot 45 minuten, lot hc: w <n,r.

goudbruin is en de citroenen aan de randjes beginnen te schroeien en te ka ra meliseren Serveer art ge reent

direct uit de braadslee. ii'oo er alleen nog wat tijm over en schep de borden vol. Serveren met een frisse

Oplossing Kakuro Oplo: ïinbreker

f * »

« ' '

»

* '> 3

! s ' ' E
* < S t

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

is vooral 'eenvoudiger'

Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plan-

nen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit zal

gaan zien. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

(Wro) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewij-

zigd kunnen worden. De wet is sinds 1 juli van kracht en

is voor wat betreft duidelijkheid en leesbaarheid, een stuk

eenvoudiger geworden.

De nieuwe wet maakt dui- naar 22 tot 24 we ken.

delijk welke overheid (Rijk,

provincie of gemeente) De drie overheden moeten

waarvoor verantwoordelijk in het kader van de nieuwe

is. U krijgt hiermee te maken wet een structuurvisie op-

als u ietswilt bouwen ofver- stellen. Dit is een strate-

bouwen of bij een nieuw be- gisch beleidsdocument over

stemmingsplan. Ook staan de ruimtelijke ontwikkelen-

de procedures erin vast voor gen in een bepaald gebied,

het geval u het met beslis- Een structuurvisie komt in

singen rond het een of ander de plaats van de planologi-

bouw-of bestemmingsplan sche kernbeslissing (Rijk),

niet eens bent. Wiet de nieu- het streekplan (provincie)

we Wro is de duur van de en het structuurplan (ge-

bestemmingsplanprocedu- meente). Beleidsdoelen uit

re gehalveerd van 58 weken de structuurvisie worden

gerealiseerd in het bestem-

mingsplan. De gemeente

stelt in principe het bestem-

mingsplan op. Rijken provin-

cie kunnen gemeenten al-

gemene regels geven, die de

gemeente in acht moet ne-

men. Vinden Rijken provincie

dat ze zelf verantwoordelijk

zijn voor een bepaalde ont-

wikkeling of gebied, kunnen

ze zelf het bestemmingsplan

vaststellen.

Het ministerie van VROM
heefteen publieksfolder uit-

gebracht over de nieuwe wet.

Deze heet 'Wet Ruimtelijke

Ordening - Burgers en de

inrichting van de ruimte.

Plannen en Procedures per

ï juli 2008'. Deze folder is

kosteloos aan te vragen via

Postbus 51 Infolijn: 0800 —

8051.

Plaatsing v;

e korten en plaatsing

Ik ter, s'rd.s F jn n «: :rw -q hZm:v: :"i en mei steeds.'

t ,jj ,
"
,"s ,.,pe"slec r " wo-"dt ?ri:eiTiC''jde'

- j--^ we |een ^eie-r-

mbepuldestriitof

'de gemeente Zmcv:oH". ~ei :mk"',id, lees veel t^-rd 1

Trottoir-s zijn soms voor de helft n

k n:g f 'et se :"d ;e met m^e 'e
-
st_,<je -"ets:--: vnif de C'-orije Ni?

gil"; :i-

Iweg en "e-,0.. Ie gevnHjk vn:en :"", :: te fie~sen. Er, te necr h . en-, n-

- v:-oig jn^ge^e^d :s :m me -
n--me zé t::r,l v:-:

n _e s;r.: :i veilige^ Ie o. 19 en.

< vind dat wij, ^is bewoners yi

' tirlonj-ijke r"j--"de

rve.-'-n-'e-S; mro- '>*' tehnj-ijk jen: eg ;

'1 de .'': :'..,A. .:e'-,«l ,l
')';l. :: mee-de-e vi-kken ^e d ,:e zijn vin "ee

Igens :e jemeer.lel'jke * 'Vr ie: . >e weg >s : s «el teiing"'

"e ~-Ken r.eefl me" scr.ever e"; ve-'zikrf :nge"; vi-:r-:

:' net :"ik",d, r.ei zwe--"v,1 vin se" : "IjleT, 'd-i n

ina.je'jgd/j'jdeoen!, ::k menia t v-ntbewonen net mi

Tivjor":!: veilig te zjn. ['it meiig pmd

r,--^ het lind :e n titelen v«

zo le'..k ocenfc-ic" is. met olie aev:laer

"gemotvee-d is o-i ondeoho..d te clegs

i/:f h'j'S '.s t:.; wel e'-q triest. S~-i<s kr-i « "i:g "; ei

I v«'i:e 'k even kwj-. M ;jn r:i-~: 's t j
:

t gen-.ee'iie Zin:v ; ;rrt-i::'els v.el te-;enr. t :":

j 1 .
'k ten

negene die nog steeds
'

r e" 'mon'j'nerrje '

tij dé liminnpul 'n e"e houdt, daar het er ook voon zor

•: i,i ';: t'i's.ier; vii-i ti 'n: e en.

Me" vriendelijke g^e.t.

Jeinne v. öe-ge '-'eneg :'. v. Rijste-gen 'tew: :nsle- -/'.-.
J
e -e-v.es"- n iii,

:ord?'

Ni het lezen v in de ber hten over de ltsTO V" de markt niar- het lm -Ie

Veld wl ik. nan ens veel bewoners vin i-sen r -v
nd.Hetpl ±
stoel e-v Hfdter-afenamenzef r veel in»

~" J

hoeven dan ee s niet riem

Groet

Maniski vin H

Q-
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Gemeen telijke publicatie week 30 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 15 juli en de

verdere in week 29 door het college genomen besluiten zijn

22 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

Bouw-, stoop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:

- RN.Ouarles van Uffordlaan 25, bouw woning, ingekomen

14JUÜ 20o8,20o8-i4iRviefase.

- Vondellaan, vernieuwen snack verkooppunt, ingekomen

14JUÜ 20o8,20o8-i42Rviefase.

- Verzoek om ontheffing te verlenen tot het wijzigen naar

horeca categorie II voor het perceel Kerkplein 7, ingekomen

i4juli20o8,20o8-i43Vr,

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstel ing

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal

dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstellingen artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel ig.2 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstellingen te verlenen voor het

- herin richten van de busbaan "Pnnsesseweg" gelegen tussen

Koninginnewegen Kostverlorenst raat te Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 20o8-o 53Vr)

- her inrichten van het kruispunt Zandvoortselaan -Tolweg te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20o8-o66Vr)

- herinrichten van het kruispunt Tolweg - dr. CA. Gerkestraat

te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-129VO.

Voormelde verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 25

juli 2008, gedurende 6 weken, ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende

de termijn van de terinzageligging kan een ieder schrift el jk of

mondeling haar/zijn zienswijze omtrent deze aanvragen ken-

baar maken bij het college van Burgemeesteren Wethouders,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek

van uw brief 'zienswijze' te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en rectame-vergui

Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 83, vergroten woning en garage, ver-

zonden 14JUÜ 2008, 2007-267RV.

-Kerkstraat 31, plaatsen (licht)reclame, verzonden 16 juii 2008,

2008-099R

- Martinus Nijhoffstraat 51, uitbreiden woning, verzonden

16 juli 2008, 2008-036 Lv

- Treubstraat24, plaatsen dakkapel, verzonden 16 juli 2008,

2008-138L.V,

-Van Stol bergweg 3, plaatsen dakopbouw, verzonden 18 juli

2008, 20o8-iioRv2efase.

-Flemingstraat 346, plaatsen dakkapel, verzonden 18 juli 2008,

20o8-i44l_v.

-Kerkstraat 31, gedeeltelijke sloopwerkzaam heden, verzonden

18 juli 2008,2008-0705.

- Kerkstraat 31, storten betonvloer en brandwerend bekleden

plafond, verzonden 18 juli 20o8,20o8-07iRv

- Poststraat n, bouw appartementen, verzonden 18 juli 2008,

2008-109 Rviefase.

-Duindoornlaan 17, gedeeltelijk vergroten won ing, verzonden

Evenementenvergunningen verleend

Evenementenvergunningen zijn verleend voor:

-het Arrow Jazz FM Beach Event dat plaatsvindt op 27 juli 2008

aangevraagd doorVooges Strand.

-de Rommelmarkt met barbecue op zaterdag 9 augustus 2008

en de Speeldag op zondag 10 augustus 2008, aangevraagd

door de heer PVerswijveren.

- het KLM Open Golftoemooi 2008 van 16-8 t/m 24-8-2008

aangevraagd doorThis is Golf BV.

- Spinning on the Beach op 16-8-2008 aangevraagd door

Stichting Spinning on the Beach

- het Disco Dansfeest op 26-7-2008, Jazzmuziek op het terras

op 3-8-2008 en Disco Dansfeest op 16-8-2008, aangevraagd

doorTake Five aan Zee.

Verkeersbesluit Zomerbraderie

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

om fysieke maatregelen en bebording bij de Zomerbraderie op

het Gasthuisplein op 27 juli en 3 augustus 2008 te plaatsten:

de fysieke afsluiting (middelsdranghekken voorzien van retro-

reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

kens 1990 te plaatsten op de volgende locaties:

- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van het Achterom;

- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuis-

plein

- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Smedestraat

-op het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein:

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuis-

plein;

2 Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij-

ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Bezwaarsch rift er,

De hierboven gen nde verleende vergu

Gemeente Zandvoort

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen rechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient ve-gezeld

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien het

een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op

of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten,

verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie

of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge-

meesterte richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar vi (023) 574 00, m andag

t/m donderdag 8.30-17.00 uure vrijdag 8.30 -16.0c uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (0 3) 574 02 oc
,
óf vu op de

website het digitale formulier in óf stuur eer brief r aarde

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 u

Donderdag: 08.30 - 20.00 u

Vrijdag: 08.30 - 12.30 u

Tijdens de donderdagavondope stelling kunt u ma rvoor

een beperkt aantal zaken terechl

ed.

paspoorten enrijbe wijzen

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en c rM'snbegrsafp sats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open t jssen 08.00 18.00 ur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u v ahetc =ntrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover het co egelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar e n vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of ge venste bouw planne n Is de

werkeenheid Vergunningverlenin lopwerkdag en telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur

Op zoek naar werk of aanbiede 1Vanvacatu re?

Werkgevers en werkzoekers make ngebruikva

www.we rke n i n za n dvoort, com

.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Za dvoorl

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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WATERSPORT

Eerste O'Neill Surf &
Beachcamp in Zandvoort

groot succes!

Een week lang leven in de 'surf lifestyle' zoals de bekende

surfers Kelly Slater, Laird Hamilton en Mick Fanning. Voor

velen lijkt dat een verre droom. Voor een groepjongens en

meiden uit de omgeving Haarlem, Zandvoort en omstre-

ken werd deze droom werkelijkheid tijdens het O'Neill

Surf & Beachcamp dat vorige week gehouden werd bij

The Spot in Zandvoort!

WIELERSPO PAARDENSPORT

Servais Knaven eindelijk winnaar
Driemaal is scheepsrecht. Dat moet de gelouterde wieler-

prof Servais Knaven gedacht hebben, toen hij afgelopen

zondag als eerste van vijfentwintig deelnemers over de

finish ging in de Holland Casino Profronde van Zandvoort.

Het als wielerspektakel aangekondigde evenement deed

qua wedstrijd dit affiche alle eer aan. Wat het publiek be-

treft viel de belangstelling tegen.

In Nederland is de surfcul-

tuur nog niet zo groot, om-

dat men er pas in dejaren

'70 achter kwam datje ook

kunt surfen op de Neder-

landse golven. De sport

groeit nu snel in Neder-

land en wordt steeds pro-

fessioneler. De golven in

Nederland zijn niet zoals

op Hawaï, maar zeker voor

deze jongens en meiden is

er altijd wel een golfwaarop

gesurft kan worden, ook in

de zomer!

Gedurende vijf dagen leer-

den dedeelnemers de 's kills'

en'tricks'van hetgolfsurfen.

De eerste dag van het camp

begon natuurlijk een beetje

onwennig, want de meiden

en jongens waren nog niet

bekend met elkaar en met

hetsurfen.AI snel kwam hier

verandering in, in het water.

De overige dagen was het één

grootsurfersparadisemet op

woensdag de Beach BBO en

marshmallows roosteren!

De week werd afgesloten

met een Expression Session,

waarin de surfbabes en -du-

des konden laten zien wat zij

konden en welke stunts zij

zelf bedacht en/of geleerd

hadden!

Dttjaarvindtergeen O'Neill

Surf & Beachcamp meer

plaats bij The Spot, maar als

je nu alvast informatie wil

over volgend jaar, neem dan

contact op met The Spot in

Zandvoort, tel. 5717600 en

e-mail: info@gotothespot.

Al vroeg in de wedstrijd,

die over 80 ronden werd

gereden, was het spel op

de wagen. Egon van Kessel

en Around Groen openden

samen met Matthé en Jos

Pronk de strijd. Gedurende

een aantal ronden liet het

peloton het viertal begaan,

maar naarmate de strijd

vorderde meldden zich in-

ternationaal gekende cou-

reurs als Leon van Bon, Bram

de Groot, Robert Slippens

en Kenney van Hummel
zich vooraan in het pelo-

ton. Zo ook Servais Knaven,

de man die zowel in 2006

als 2007 op het erepodium

stond, maar toen respec-

tievelijk Max van Heeswijlk

en de huidige Tour de

France analist van Studio

Sport Aart Vierhouten voor

moest laten gaan.

Gedurende het hele ver-

loop van de strijd gebeur-

de het sporadisch dat het

complete peloton in de

Haltestraat, Kleine Krocht,

Swaluë-, Prinsenhof-, Brug-

en Zeestraat te zien was.

Telkens wisten renners, vaak

bij de 'beklimming' van de

Brugstraat te demarreren

en een voorsprong op te

bouwen, die bij het passe-

ren va n de streep regelmatig

premies opleverden voor de

vluchters.

Naarmate de strijd vorderde

werd de voorsprong van

de vluchters groter, maar

het duurde tot tien ronden

voor het einde toen een

definitieve schifting plaats

vond en zes renners een

kopgroep vormden die tot

30 seconden voorsprong

nam. Van het zestal Bram

de Groot (Rabo), Servais

Knaven (Columbia), Kenny

van Hummel (Skil-Shimano),

Reinier Honing (P3 transfer

Batavus],JosKrol(5tonE)en

Matthé Stam (Ubbink) bleef

drie ronden voor het einde

het trio Knaven, De Groot en

Van Hummel over. Knaven

en De Groot wilden de sprint

met de snellere Van Hummel
niet aangaan en probeerden

om beurten een beslissende

voorsprong te nemen. De

laatste poging anderhalve

ronde voor het einde van

Knaven leverde het beoogde

resultaat. Knaven bereikte

solo de finish en werd de af-

getekende winnaar van de

Holland Casino Profronde

van Zandvoort 2008. Van

Hummel versloeg De Groot

indesprintom de tweede en

derde plaats.

Vragentekens

De vraag moet echter gesteld

worden of de Profronde van

Zandvoort wel voldoende

aantrekkingskracht heeft

op het wielerpubliek. Want

het'echte'wielerpubliek liet

het zondagavond afweten.

Een probleem dat ook door

de organisatoren wordt

onderkend. "We hebben

er alles aan gedaan om de

ronde bekendheid te geven

in de regio. We zullen ons

moeten beraden hoe we de

wielerliefhebbers wel naar

Zandvoort kunnen krijgen.

In de eerste twee edities

hadden we ook een aantal

andere koersen en ook vo-

rig jaar nog hadden we een

wedstrijd voor amateurs.

Maar ook toen kwam het

publiek niet in groten geta-

le. Het eerste ja ar was het te

warm en dit jaar zou het dan

te koud zijn geweest.We zul-

len het nader moeten bekij-

ken. De intentie om volgend

jaarde vierde Profronde van

Zandvoort te organiseren is

echter beslist aanwezig", be-

sluit Arlan Berg die, samen

met medeorganisator Mark

Rasch, sportief gezien ze-

ker geslaagd is om van hun

wielerspektakel een succes

te maken. De Zandvoortse

Profronde verdient echter

een veel grotere publieke

belangstelling.

Eerste Versteege Wielersport Dikkebandenrace
De Rabobank wielerploeg organiseert al enige tijd Dikke- mountainbikes meedoen. Ik mum zijn." Uiteindelijk werd

bandenraces in den lande, om promotie te maken voor denkdatwe,ijs en weder die- Wesley Loos tot winnaar uit-

, ., i.j .«. ... - nende, volgend jaar circa 30 geroepen maar kregen - n ~

hun sport. In navolging daarvan heeft Mark Rasch van

Versteege Wielersport in de Haltestraat het idee opgevat

om de naam van zijn bedrijf te geven aan een race voor

de jeugd van Zandvoort tijdens het wielerspektakel van

afgelopen zondag.

n en de, volgend jaar circa 30

kinderen kunnen inschrijven, officiële deelnerr

Dat zou voor ons het maxi- een fraaie beker.

Mark Rasch had in eerste in-

stantie bedacht dat ervoor

drie leeftijdsklassen een

Dikkebandenrace zou ko-

men. Hij heeft via deze krant

oproep om drie rondjes over

het parcours te rijden. Rasch:

"Natuurlijk is het ook vakan-

tietijd en zijn een aantal po-

tentiële deelnemers niet in

en via flyers bij de school- Zandvoort. Ook hadden som-

jeugd aandacht voor zijn mige kinderen niet begrepen

idee gevraagd. Helaas heb- dat ze ook met 'normale' fiet-

ben niet meer dan 14.jonge- sen mee konden doen. Het is

ren gehoor gegeven aanzijn niet de bedoeling dat alleen

Zesde winst op rij voor familie Pools

De 34e Zandvoortse kortebaandraverij werd vorige week

donderdag voor de 29e maal werd verreden op het parcours

Zeestraat/Kostverlorenstraat. Voor de zesde keer op rij le-

verde het een overwinning op voor een telg uit de familie

Pools. De winst ging net als vorig jaar naar Aad Pools met

de 4-jarige bruine merrie Apella Cane. Het op de kortebaan

debuterende paard bleef de combinatie Wim van Buytene

met de 6-jarige bruine ruin Malabar Super Star in de finale

voor.

In de eerste van de twaalf

ritten uit de eerste ronde

viel al direct één van de rij-

ders die de laatste ja ren re-

gelmatig in de prijzen reed

af. LindseyPegram met Hey

Joe moest het al in de eerste

de beste rit afleggen tegen

de latere finalist Malabar

Super Star van Wim van

Buytene. De eliminatie van

nationaal kortebaan kam-

pioen 2007 Frans van der

Blonk met Derek Effe door

Cees Imming met Sander

ter Sype, was de verras-

sing van de eerste omloop,

waarvan de twaalf ritten er

zes met een zogenaamde

kamprit beslecht moesten

worden.

Tweede omloop
Manon Pools en Frans van

den Blonk plaatsten zich

met twee paarden voor de

tweede ronde. In de tweede

ronde moest drie keer een

kamprit gereden worden.

ProstoRmetYasmin Halwani,

Wannabelikechanna met

Frans van den Blonk, Malabar

Super Star van Wim van

Buytene, Walkover van Ad

Suykerbuyk, Apella Cane van

Aad Pools en Lord Mercedes

met Manon Pools plaatsten

zich voor de derde omloop,

waaruit de vier halve finalis-

ten moesten komen.

Eenvoudige winst

De latere winnaar Aad Pools

met Apella Cane versloeg

Malabar Super 5tar die

als vierde werd bij geloot

voor de halve eindstrijd.

Wannabelikechanna reken-

de in drie ritten af met Lord

Mercedes, terwijl Walkover

in twee ritten de baas bleef

over Presto R. In tegenstel-

ling tot voorgaande jaren

plaatste dit jaar geen en-

kele vrouwelijke rijdster

zich voor de halve finale.

Apella Cane plaatste zich

eenvoudig voor de finale

door Wannabelikechanna

te verslaan in twee ritten.

Tegenstander in de eind-

strijd werd Malabar Super

Star die Apella Cane in de

derde omloop al had versla-

gen maar na te zijn bijgeloof

voorde halve door winst na

een kamprittegen Walkover,

alsnog in de finale stond.

De strijd om de 3e en 4e

plaats werd na twee ritten

eenvoudig gewonnen door

Wannabelikechanna.

Geldprijzen

H.C. Schavenaar, Eigenaar

van Wannabelikechanna,

kon de geldprijs van € 450

in ontvangst nemen. De 4e

prijs van € 250 ging naar

K. Timmer, eigenaar van

Walkover gereden door Ad

Suykerbuyk. Na de eerste rit

in de finale leek een verras-

sing in de lucht zitten, maar

Aad Pools herstelde zich

Terechte winnaar Zandvoorts Open
Onder zeer barre weersomstandigheden, slagregens en

windkracht 6-7, vond maandag voor de achtste keer het

Zandvoorts Open golftoernooi plaats. Het is altijd al een

uitdaging om op de prachtige baan van de Kennemer Golf&

Country Club, waar van 21-24 augustus weer het KLM Open

wordt gehouden, te spelen, maar deze keer waren het de

echte diehards die de strijd tot het einde toe volhielden.

In de ochtend startten g6 vorm 18 holes Stableford.Van

spelers door middel van meet af aan stond er een

een shotgun van de B en krachtige wind, maar vooral

C holes met als wedstrijd- de constante regenbuien,

die vaak horizontaai over de

baan gingen, zorgden ervoor

dat halverwege de wedstrijd

twintig deelnemers het voor

gezien hielden en drijfnat

het warme en droge club-

huis opzochten. Het nadeel

hiervan was wel dat som-

migen geen flightgenoten

meer hadden om als marker

te fungeren.

De winnaar van 2008 werd

Hans Kerkman (hcp 11,1)

met 36 stablefordpunten.

Na ontvangst van de zilve-

ren schaal en beker wees

Kerkman verheugd op het

feit dat hij in de afgelopen

jaren al vier keer als tweede

was geëindigd en zeer blij

was met deze overwinning

op de baan, waar hij 28 jaar

lang gewerkt heeft! Herman

van Oevelen (hcp 22.0) was

met 35 punten de zeer ver-

diende runner up, terwijl Ad

Paap (hcp 17,6)- nipt voor

Hans Paap - met 33 punten

alsderdewerd gehuldigd. Als

beste dame kreeg mevrouw

Loos een Kennemer shawl

overhandigd. Deze prijs viel

ook Wan da van den Bos ten

eer, die de longest drive bij

de dames sloeg. Jos Kras be-

haalde op hole 16C de verste

afstand bij de heren. De ne-

ary bij de dames werd he-

laas niet geslagen, doch bij

de heren was Jan v.d. Leden

de gelukkige, die uit handen

van Han Akersloot een prijs

mocht ontvangen.

Alle golfers zien nu alweer

uit naar volgend jaar, want

het Zandvoorts Open is

mede door de gastvrijheid

en de voortreffelijke orga-

nisatie door Ed Franken en

Ronald Zwemmer, een feest

om aan deel te mogen ne-

men. Het aantal aanmeldin-

gen (141) zegt al genoeg en

helaas moesten dus velen

teleurgesteld worden. Maar

wellicht dat die volgend jaar

een kans maken als, zoals elk

jaar, geloot wordt.

met Apella Cane en mocht

de winnaars deken en een

bedrag van € 2100 in ont-

vangst nemen voor eigenaar

P.P. Aleman. Een bedrag van

€ 900 was ervoor S. de Jong

die zijn paard MalabarSuper

Star, gereden door Wim van

Buytene, als tweede zag ein-

digen.

Hoogste inleg

De totalisator was met een

inleg van € 20.914 het hoog-

ste van de acht kortebaan-

draverijen die tot nu toe in

het seizoen 2008 waren

gelopen. Wie het winnende

trio goed had voorspeld kon

€ 2150,90 incasseren.

Voorzitter Johan Beerepoot

van de 5tichting Korte-

baandraverij Amsterdam

Beach toonde zich na afloop

zeer content over het verloop

en de publieke belangstel-

ling. Het oudste toeristische

evenement van Zandvoort

blijkt na 34jaar nog steeds

levensvatbaar.

r -J
Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

#>
Sportraad Zandvoort

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerder in de krant van deze weekzijn:

Administratiekantoor Noord B.van Bergen

K-Willemse IJzerhandel Zantvoort

Algemene ultvaartbegele ding Jobtide

Zandvoort Joost van Diepen

Beachclub Riche Lopers 4-daagse

Beach ClubTien Parkeerterrein De Zuid

Bertram & Brood Pluspunt

Beter Mobiel Printing People

Café Koper St. Kortebaandraverij

Café Oomstee Amsterdam Beach

CenseenvanLIngen Take Five

Circus Zandvoort Van Aacken Glaszettersbed rijf

ClubNautique VanderValk&Swart

Danzee Notarissen

Dorsman Assurantiën Vanhier

Gemeente Zandvoort VanVessem & Le Patichou

Huisartsenpraktijk Zandvoort Optiek

JD
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Dr. J.P. Thijsseweg 22
Midden in het groen gelegen goed onderhouden vrijstaande bungalow

met garage op riant perceel van 1 125 m2
. Defraai aangelegde tuin met de

diverse terrassen en schaduwrijke plekjes, de woonkeuken, de

2 slaapkamers en de luie badkamer moeten u toch enthousiasmeren om
eenste komen kijken.

• Volledig wonen op de begane grond

• Geheel v.v. dubbele beglazing

Verwarmde garage en elektrisch bedienbare deur

Gebruiksoppervlakteca. 110 mz

Vraagprijs: €649.000,

Burg. van Alphenstraat 61/13
Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken 4kamer maisonnette op de

2
e
en 3

e
verdieping met 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer.

Deze maisonnette is volledig gerenoveerd waarbij gebruik is gemaakt

van duurzame materialen die perfect op elkaar zijn afgestemd.

Absoluut uw bezoek waard

• Dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Gebouw is v.v. 2 liften en parkeerterrein

• Berging in de onderbouw

Gebruik soppervlakte ca. 1 10 m2

Jac.van Heemskerckstraat 17
Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de

buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de

Tverdieping is prachtig gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer

(v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten.

De binnenzijde van de woning dient gemoderniseerd te worden.

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Op loopafstand van het centrum en station

Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2
(incl. het balkan)

Trompstraat 17/2
Met veel smaak en gevoel voor sfeer is dit voormalige 4 kamer appartement

totaal gerenoveerd (2005) en van alle gemakken voorzien. De badkamer

is omgetoverd tot een luxe mediterrane ruimte. De keuken is vergroot en

vernieuwd en het hele appartement is gestuukt, in lichte tinten afgewerkt

en er is een fraaie houten vloer gelegd. Als extra is bij de vraagprijs

inbegrepen de inpandige garage.

Kortom; dit appartement op de V verdieping met balkan op het zuidwesten

en prachtig zeezicht is zeker uw bezichtiging waard!

• Zo te betrekken!

Eigen parkeerterrein

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: €279.500,- {Incl. garage)
&>

Ruime 30"er
jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping aan derand

van het Groene Hart gelegen. De woning beschikt over 3 slaapkamers,

moderne woonkeuken en een hippe Rietveld badkamer.

Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren met design handgrepen

Groten deels v.v. dubbele beglazing

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

Geen servicekosten; slapendeVvE

Gebruiksoppervlakteca.97m
2

Vraagprijs: €249.000,-
<S>

Swaluestraat31-B
Modern, sfeervol, goed onderhouden en zo te betrekken!

Prachtig afgewerkt 3 kamer hoekappartement op de 2
e
verdieping en

tevens hoogste etage gelegen meteen ruime woonkamer van ca. 44m2

,

2 slaapkamers en een zonnig balkan op het noordwesten.

Dit kleinschalige complex (2004) met lift staat midden in het centrum en het

appartement beschikt over 2 parkeerplaatsen en een berging in de inpandige

parkeerkelder.

Geenbovenburen

• Fraai materiaal gebruik

Gebruiksoppervlakteca. 100m
2
(excl. balkon)

Vraagprijs € 425.000,- (Incl. 2 garageplaatsen)
&
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A
MCTUEEL
Rotary verdeelde

opbrengst

Cultuur
Jazz podia tijdens

• Poesta brood €1,25

• 5 Krentenbollen € 1 ,75

«Weeken (Haartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie meteen gebakje

V^ -J

ZONNEBRIL OP
STIRKTE ACTIE

Deze maand bij veel

merk zonnebrillen

glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

LBna
Brief aan

raddraaiers

'Een kleine vertaling

voor sommigen is

wellicht wel op z'n plaats'

Burgemeester waarschuwt
ouders raddraaiers

Burgemeester Niek Meijer heeft de ouders van de rad-

draaiers die rond de Pinksterdagen voor grote overlast

hebben gezorgd, in een brief gewaarschuwd dat hun ver-

dachte kroost is aangemerkt voor een strafbaar feit. Hij

wijst ze vooral op de consequenties daarvan. De brief is

bezorgd op 60 adressen in Amsterdam. Het is de tweede

fase in het versterken van de veiligheidsketen.

De burgervader wijst er ook gemeente Zandvoort niet in.

opdat deAmsterdamse jon- Ik mageen gebiedsverbod op-

geren totaal geen respect leggen, omdat de gemeente-

hebben voor hun medemens, raad van Zandvoort mij deze

de regels van fatsoen en de bevoegdheid heeft gegeven.

spullen van een ander. Ook De gemeente Zandvoort

schrijft hij dat ze zich indepe- staat namelijk voor gastvrij-

riodevan 7 tot 13 mei jongst- beid, plezieren ontspanning,

leden zeer ernstig hebben Mensen die zich hier ernstig

misdragen en zich aan straf- misdragen weten dan dat

bare feiten hebben schuldig zij niet welkom zijn. Heeft

gemaakt."Hetgaat om (zeer) uw zoon een gebiedsverbod

ernstige overtredingen van en komt hij toch naar de

de wet waarbij uw zoon is gemeente Zandvoort dan

aangehouden doorde politie, maakt hij zich schuldig aan

Wat degemeente Zandvoort een ernstig strafbaar feit.

betreft is de maat vol. Als uw Hij kan voor dit feit worden

zoon zichopnieuw binnen de aangehouden en vervolgd

gemeente Zandvoort ernstig bij de strafrechter of kinder-

misdraagt,dan denk ikeraan rechter", aldus Meijer in de

om hem een gebiedsverbod brief. De jongeren zelf heb-

voordegemeenteZandvoort ben ook een waarschuwing

opte leggen. Hij mag dan de gekregen.

vanhier

$W Cultuur
Zondagmiddag-

concert

MM I
-ir 'i'r-l '

'Kunst op school' op herhaling

Het succesvolle project 'Kunst op school', met de Kinderkunstlijn als gevolg, van de

Zandvoortse kunstenaressen Marianne Rebel en Hiliy Jansen, krijgt een vervolg. Ko-

mend schooljaar gaan de beide ondernemende dames zich weer inzetten voor het

project en zijn ondertussen de voorbereidingen gestart. De eerste Kinderkunstlijn had

grote belangstelling. Zeifs van de Verenigde Naties.

Een nieuwe groep kinderen

uit de groepen 7 en 8 van

de Zandvoortse basisscho-

len en de brugklas uit bet

Wim Gertenbach College

zal al doende kennis maken

met creativiteit en kunst-

zinnigheid. Opnieuw treedt

de gemeente als sponsor

op om het project mogelijk

te maken. Vorig jaar was

dat ongeveer €18.000, voor

dit jaar is wat minder nodig

omdat er geen aanloop-

kosten zijn zoals het aan-

schaffen van penselen,

paletmessen en ander ma-

teriaal dat hergebruikt kan

worden.

De Zandvoortse gemeen-

teraad wil graag geïnfor-

meerd worden over het ef- menwerken, binnen en bui- bemoeit Marianne Rebel

fect van het project en de ten de schoolklas. Daarom zich met de verfspullen. De

Kinderkunstlijn: het stimu- wordt er op dit moment tegels moeten wel heel zijn

leren van creativiteit van hard gewerkt aan een eva- wantonderdeel van de'gein'

jonge schoolkinderen in de luatierapport. Ondertussen is hetstukslaan daarvan om
breedste zin van het woord heeft Hilly Jansen al de eer- zodoende mozaïeksteentjes

maar ook om ze te leren sa- ste partij tegels besteld en te krijgen.

Auto Strijder

Zandvoort

Voor verschillende evenementen

op 2 en 3 augustus heeft het col-

lege verkeeTsbesluiten genomen.

U vindt ze in de gemeente-advertentie.



FAMILIEBERICHTEN WATERSTANDEN

edroefd, maar dankbaar i

weesl, geven «'ij u kennis

mdachtvoor allen die ha:

Carolina Wilhelmina
Aleven - Severiens

Lientje

inds 30 april 200" wedir l Alphons Alei

Onze dank gaal i it naar bewoner

UumBosbccWl
en medewe

' Hcrtnswilc

rdi lieftlevollc va zorgt Hl).

Caroline yan der Pijl -Ale

Jacques van der Pijl

Alphons Alev

Eegje Aleven

;n

M,n

Trudy Aleven

Peter Vaillant

Saskia Aleven t

Paul Aleven

Silvia Aleven de Koning

KIe ink inde rer

Achterkleink ndcren

Correspondentie

A.M. Aleven

Zandvoortselaar

adr
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2042 XA Zandv jorl

De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevond

op zaterdag 26 juli 2008 op het

R.K. parochiekerkhof Sint Agatha te Zandvoort
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

~ Begeleiding voor nabestaanden -

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
EvcrtH. Schweitzcr

Vooreen stijlvolle en verzorgde uitvaart

BEAC
T
~xCLUB

N

Jazz on the Beach
a.s. zondag 15.30 uur:

The Mainstream
Jazz Combo

Het wordt weer
ouderwets gezellig!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant aan net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

juli/aug Hoog LaagW A
Hoog Laag Hoog

Do 31 03 05 11.36 15.39 23.25

Vr 1 03 59 13.46 16.25

Za 2 00.16 04.35 14.43 17.10

Zo 3 00.54 05.27 15.29 17.56

Ma 4 01.50 06.11 16.06 18.35

Dl 5 02.46 06.55 16.39 19.17

Wo 6 03.35 07.32 16.30 19.56

Do 7 04.20 08.18 16.44 20.35

>*>%%»
*S,ty

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveid!

Kantooradres: Hogeweg jg-i 2042 GE Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09. 00-16.00 uur.

Overige dagen op afspraak

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 -1448 2685 -joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding :ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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Rotary overhandigde

opbrengst aan auteurs
Maandagavond heeft de nieuwe voorzitter van de Rotary

Zandvoort, Jan Brabander, tijdens een diner, de opbrengst

van de dichtbundel 'Dagen met een goud randje', met ge-

dichten van Sabine Sebregts en geïllustreerd met tekenin-

gen van de onlangs overleden Ronneke Coossens, aan de

rechthebbenden overhandigd. Brabander vond het tijd, nu

het 150e exemplaar verkocht is, de opbrengst te delen.

Het is de tweede bundel van

Sabine Sebregts en naar ver-

luidt is ze al met een derde

bezig. Deze bundel is op ini-

tiatiefvan de Rotary en met

medewerking van de Rotary-

leden Maarten Koperen Wim
Jubels tot stand gekomen en

is belangeloos door Bruna

Balkenende, Fysiotherapie

Instituut K.Bruin&M. Koper

en Pluspunt verkocht. Sabine

Sebregts en Ton Goossens na-

men de enveloppen in ont-

vangst. Coossens gaf hem
direct aan pastor Dick Du ijves

met de opdracht er geluid-

opnameapparatuur voor de

St. Agatha kerk van aan te

schaffen. "Ikvind het jammer

dat zulke apparatuur er nog

niet is. Nu kan je bijzondere

diensten zoals uitvaarten en

huwelijken niet opnemen.

Straks gelukkig wel", was zijn

redenatie. Voor het dessert

declameerde Sabine Sebregts

nog een zeer toe passé lijk ge-

dicht. "Ik heb het niet op pa-

pier", zei ze, "het zit gewoon

in mijn hoofd."

Hoewel de opbrengst al ver-

deeld is, blijft de bundel bij de

bovengenoemde verkooppun-

ten voor slechts € io te koop.

Rectificatie:

Abusievelijk is in de krant van vorige week een sponsor

van Santekraampje, het eindfeest van de Rekreade, ver-

keerd vermeld. De zeer smakelijke pannenkoeken werden

door pannenkoekenrestaurant De Lachende Zeerover,

op het Badhuisplein (Rotonde), verzorgd. Onze welge-

meende excuses!

CARTOON
GEEN KERMÜS NAAR ZANDVOOBT
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Tates informeert raadsleden over 'busweg'

Wethouder Wilfred Tates heeft in een brief aan de ge-

meenteraad uitleg gegeven over de voorgenomen herin-

deling van de busbaan, in de volksmond de 'busweg'. Hij

maakt duidelijk dat het alleen om asfaltering gaat en dat

van wandel- en fietspaden geen sprake is.

Twee coalitiepartijen hadden

een kleine onenigheid over

deze herindeling. Volgens

Carl Simons van deOPZmag
ervan een herindeling abso-

luut niet uitgegaan worden

en Fred Paap van de VVD
sprak dat tegen en wenste

geen hernieuwde behande-

ling in de commissie. Volgens

Tates is de voorbereiding van

dewerkzaamheden procedu-

reel/juridisch juist. Volgens

hem is datgene dat straks be-

reiktwordt volledig in de lijn

van water is afgesproken.

"Op 25 maart 2008 is van ge-

meentewege een aanvraag

ingediend om de busbaan

tevens te gebruiken voor

ontheffinghouders, voet-

gangers en fietsers. De aan-

vraag heeft dus uitsluitend

betrekking op het voorge-

nomen gebruik. Naast deze

vrijstelling dienen tevens

de daarvoor benodigde ver-

keers besluiten te worden ge-

nomen. Deze aanvraag is zo-

wel gepubliceerd in week 14

al5weeki5 in deze krant. Om
onbekende redenen heeft de

aanvraag echter geen ver-

volg gehad in een procedure

als bedoeld in de Algemene

Wet Bestuursrecht, waarbij

een ieder gedurende zes we-

ken zijn of haar zienswijzen

tegen de voorgenomen vrij-

stelling kenbaar had kunnen

maken. Voor deze omissie

biedt ik mijn excuses aan",

schrijft de wethouder.

De voorgenomen vrijstelling

is op 24 juli gepubliceerd in

de Zandvoortse Courant, zo-

dat een ieder gedurende zes

weken zijn of haar zienswijze

of bezwaren bij het college

kenbaar kan maken. "Van de

voorgenomen werkzaamhe-

den zal alleen het asfalteren

van de bestaande busbaan

plaatsvinden. Nogmaals

wordt bevestigd, dat de

aanleg van fietspad en voet-

pad eerst aan de orde kan

zijn na een onherroepelijke

vastgesteld vrijstel lings be-

sluit en/of onherroepelijk

bestemmingsplan, waarin

het beoogde gebruik is vast-

gelegd", aldus Tates en hij

voegt er als laatste aan toe

dat hij bij de eerst komende

commissievergadering be-

reid is om eventuele vragen

van de commissieleden te

beantwoorden.

Actualisatieproject op schema
Eén van de doelstellingen van het college en raad, het te-

rugdringen van de vele bestemmingsplannen die Zand-

voort kent, ligt op schema. Door het actualiseren vorige

maand van bestemmingsplan Oud Noord zijn er nog maar

36 van de 100 bestemmingsplannen actueel. Uiteindelijk

moeten dat er 14 worden.

Met een bestemmingsplan

geeft de gemeente aan op wel-

ke manier de open ba re ruimte

gebruikt mag worden. Grond

krijg een 'bestemming' als

'Won en','Reereeren','Bed rijven'

etc. Bestemmingsplannen

werken ordenend en sturend.

Een ander gebruik dan het

bestemde gebruik is niet toe-

gelaten.

Ton van Heemst, gemeentelijk

woordvoerder, noemt de klus

'mega'. "Mega! Niet alleen

vanwege de enorme berg

oude bestemmingsplannen

waar de specialisten zich door

heen moeten worstelen, maar

ook omdat het gemiddeld

bijna 5 jaar duurt voordat een

actualisatie uitgevoerd is. De

gemeente gaat van 100 soms

zeer verouderde bestem-

mingsplannen naari4actuele

bestemmingsplannen die het

hele grondgebied van de ge-

meente Zandvoort omvatten.

Het aantal is ondertussen al

teruggebracht tot 56. De ac-

tualisatie is opgelegd door de

wetgever", legt hij uit.

De volgende bestemmings-

plannen zijn al geactuali-

seerd en dus richtinggevend:

Kostverlorenstraat (op een

kleine uitzondering na), Oud

Noord, Stationsomgeving,

Boulevard Zuid, Zandvoort

Zuid, Circuitgebied en Nieuw

Noord. De komendeja ren staan

de volgende bestemmings-

plannen op het programma

om te worden geactualiseerd:

Middenboulevard, Strand en

Duin, Bentveld, Centrum,

Recreatiepark, Boulevard

Noord, Bedrijventerrein(en).

Een actueel bestemmings-

plan dient elke tien jaren te

worden geactualiseerd. Dit

is een wettelijke verplichting.

Bovendien vindt de gemeen-

te het erg belangrijk om een

actueel bestemmingsplan-

nenbestand te hebben om zo

voorburger (en natuurlijk ook

de gemeente zelf) duidelijk-

heid te verschaffen over het

te voeren ruimtelijk beleid. De

provinciekanvooreen periode

van maximaal to jaar vrijstel-

ling verlenen van de verplich-

tingtot herzien. De gemeente

heeft voor de bestemmings-

plannen Stationsomgevingen

Boulevard Zuid deze vrijstel-

ling aangevraagd en gekre-

gen. Bron: www.zandvoort.nl

COLUMN
Ouwe sok

•Dag n

broodje l.iol.et r

tatmet.""Dat is dan € 2.20 met

twee maal 25 cent vettaks erbij. ..

€2.70 alstublieft".

"En als ik een kipburger neem. In

plaats van een kroket?""Dan be-

taalt u minder vettaks mevrouw.

En oja, Als u pint komt er nog

tien cent extra bij. Ptntaks. Weet

u ™g
>-

Zal dit de toekomst zijn? Geleefd

worden door het rijk. Belasting

betalen over alles. We hebben

cijm 1. Tra U'

dat mag je eigenlijk toch niet.

Accijns op benzine en alcohol.

Komt er ook nog accijns op

vetgebruik bij? En wat gedacht

van de extra belasting op vlieg-

reizen. V liegtaks en wat er nog

meer bijkomt. Moeten we dan

maar met zijn allen thuisblijven?

Of uitwijken naar Duitsland of

België. Daar zijn de tickets veel

goedkoper

Fijn, dat je altijd je betaalkaart

bij je moet hebben. Geld uit de

muur trekken gaat binnenkort

ook al extra kosten. Leve de ouwe

sok waar we contant geld weer

in gaan bewaren. Of onder de

hoeslakens. Perfecte plaats! En

in ieder geval gratis. Prettig voor-

uitzicht.

Over betaalkaarten gesproken. In

veel steden kun je alleen nog met

de pinpas bij een parkeermeter

betalen. Losse munten zijn niet

meer nodig. Makkelijk? Soms

wel. Maar ook vaak ingewikkeld.

Niet één parkeermeter is name-

lijk hetzelfde. Je moet eerst drie

keer de aanwijzingen lezen. Die

staan met piepkleine lettertjes

voorop het apparaat. Je leesbril

vergeten? Dan ben je echt de pi-

vragen durf je ook al niet meer.

Wantrouwig word je gemaakt

irTVe andei media

Van mijn moeder heb Ik nog een

versleten beursje. Echt hoor. Zo

heet zo'n klein portemonneetje.

Platgedrukt en smoezelig. Daar

zaten dubbeltjes en kwartjes in.

Voor het ge^

geen bank.al

was hetdevi-

oude tante \

tig. Ze krijgt

ook. Effe zot

heb ik nog

I dat..."vertrc

enje elf".

an negen-

nog gelijk

ken. Waar

J>
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Ham + meloen
Garnalen kroketjes

Kip cocktail

Varkenshaas pepersaus
Zahnfilet botersaus
Saté van de haas

Coupe Amaretto
€16,75

VcoriufvTVHttKafrncTtrFm (ei. G2$-57I&45Q

(j/sptfyd va» 17.00 ai 22.00, ttwtiifd/iggeiï&n'H

Burg. EjfgeF&rrtifrtMS 72, Zatulvwvt

s
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Grand Café & Restaurant

is op zoek naar een

Zelfstandig
werkend kok / ft
Beschik jij over aantoonbare

ervaring en ben je op zoek naar
een creatieve uitdaging in een

gemotiveerd team?

Neem dan nu contact met ons op '

Reacties voorzien van cv. naar
cafeneuf@cafeneuf.nl

Haltestraat 25
2042 LK Zandvoort
023 - 571 37 22

6
EVENEMENTEN AGENDA Oomstee Jazz: een schot in de roos

1

Juli
Week 31 • 2008

M

31 Opening jazzfestival Jazz in Zandvoort

Café Ne uf, aanvang 20.00 uur

Augustus

1 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort, in de horeca

2 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort, Podium

Raad hu is plein. Aanvang 18.00 uur

3 Jazzfestival -Jazz in Zandvoort.on the Beach

Diversen strandpaviljoens! 6.00 uur tot 19.00 uur

2-3 Kadobraderie -Gasthuisplein

7 5i
itc Muggenrondedoet Zandvoort aan

9-10 Zandvoort Alive- Strandpaviljoens 13/14/15

Aanvangi6.oo uur

10 Zomermarkt- Feestmarkt met volop

entertainment in het centrum

15-16 Swingsteesjun on the beach - bij Take Fiveaan Zee

16 Spinning ride on the beach -

strandpaviljoen Booker

17 Classic Concerts- Vioolconcert, Protestantse kerk

20-24 KLM Open - Kennemer Go!f & Country Club

VVV Zandvoort:

de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Café Oomstee
Vrijdag 1 augustus

Jazz behind the Bar

Rudolf Kreuger
aanvang 21.00 uur

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

m
-*

3

Augustus Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

* Kroepoek
* Mini Loempia's (8 stuks)
* Babi Pangang Speciaal I € 16,50
* Kipblokjes met kerrysaus I . . ccm AFHALEN
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station) Grand Café Donzee - Kerkplein 8 T. 023 57] 22 52

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Als het gebeuren van vorige week vrijdag een voorproefje

is geweest voor de toekomst, dan heeft Zandvoort binnen

de kortst mogelijke tijd een echt jazzcafé. Toen namelijk

startte Oomstee Jazz, een tweewekelijks jazzpodium in

het intieme café aan de Zeestraat met de betere, zo niet

de beste, jazzmuzikanten van Nederland. En het was puur

genieten voor de echte jazzliefhebbers!

door loop van ,'V:s \'

Al meer dan twee ja ar brengt

café Oomstee regelmatig

live muziek ten gehore. Alle

genres zijn al eens voorbij

gekomen, van pop tot rock

'n rol I en van blues tot jazz.

UitbaterTon Ariesen wil het

jazzgebeuren een impuls

geven en is daarom een sa-

menwerking aangegaan met

Menno Veenendaal Muziek

Producties. Veenendaal, een

begenadigd jazzdrummer, is

bekend van de grotere podia

zoals Otterjazz in Loosdrecht.

De bedoeling is dat Ariesen in

eerste instantie elke veertien

dagen opvrijdagtopformaties

laat spelen.

Gelegen heidsformatie

Afgelopen vrijdag stond een

gelegenheidstrio centraal:

het Cool & Blue Hammond

Trio, bestaande uit Hammond
specialist Rob Mostert, zan-

ger/gitarist Dennis Kivit en

drummer Menno Veenendaal.

Alle drie de muzikanten heb-

ben ondertussen hun sporen

in de vaderlandse muziekwe-

reld, en daarbuiten, allang

verdiend. Zo speelt Mostert

regelmatig met artiesten als

Jan Akkerman, Saskia taroo,

Wouter Kiers en zangeres Lils

Mackinthos. Ook Veenendaal

treed regelmatig met bekende

musici op.

Mans
Dat de heren vakmensen zijn,

bewezen ze vrijdagavond

regelmatig, waarbij vooral

het spel van Mostert op het

Hammond orgel van opval len-

de kwaliteit was. De met blote

voeten spelende Mostert haal-

de alles uit zijn instrument

en kan mijns inziens gemak-

kelijk vergeleken worden met

Roy Phillips, de legendarische

Hammond organist van The

Pedd Iers. Vooral de covers van

bekende jazznummers vielen

op en werden met eigen ar-

rangementen met gedreven-

heid gespeeld. Ookeen aantal

goed in het gehoor liggende

eigen nummers werden door

de toehoorders zeer gewaar-

deerd. Een enkele 'meezinger'

was van wat mindere (jazz)

kwaliteit maar misstond

zeker niet. Veenendaal zou

Veenendaal niet zijn als hij van

de gelegen heiddie Sa nneMans

gaf, door naar café Oomstee te

komen, geen gebruik maakte.

Twee spetterende jazznum-

mers zong het Zandvoortse

jazztalent in een gastoptre-

den. Hoewel ze zich natuur-

lijk niet had kunnen voorbe-

reiden gaf ze extra cachet

aan het allang geslaagde op-

treden.

Aanrader

Vrijdag 8 augustus, u bent dan

net weer bijgekomen van een

geweldig Jazz in Zandvoort

festival, staat alweer de vol-

gende jazzformatie bij café

Oomstee op het program-

ma: het Clous van Mechelen

Ouartet, bestaande uit Claus

van Mechelen (tenorsax),

Colette Wickenhagen (zang),

Nick van den Bos (piano),

Erik Heinsdijk (contrabas) en

Menno Veenendaal (drums).

Het concert begint om 21.00

uur. Komt u op tijd, café

Oomstee is niet al te groot!

Een aanrader van de eerste

ordel

Prinsessehal weer volledig veilig

Het college heeft er voor gezorgd dat de schoolkinderen,

en andere gebruikers, vanaf de start van het komende

schooljaar weer veilig van de Prinsessehal gebruik kunnen

maken. Onlangs kwam aan het licht dat er in de hal en de

kleedkamers asbest zat verwerkt. Dat is u door een gespe-

cialiseerd bedrijf verwijderd.

Direct na de vondst van het safe spelen en heeft het in

asbesthoudende materiaal asbest verwijderen gespe-

werd er een onderzoek inge- cialiseerde bedrijf Bottelier

steld naar de mate van ver- opdracht gegeven het ma-

vuiling en kwam naar voren teriaal weg te halen. "Het

dat er geen gezondheidsri- college heeft het besluit

sico's aan waren verbonden, genomen, overwegende dat

Toch wilde het college op het materiaal vóór de sloop

van de Prinsessehal (gepland

overcirca 2Jaar)toch verwij-

derd zal moeten worden en

dat het naar voren halen

van deze werkzaamheden

een ioo% veilig gebruik van

de zaal in de tussenliggen-

de periode kan garanderen",

schrijft het college aan de

raad. De zaal is niet alleen

in gebruik bij de basisscho-

len als gymnastieklokaal,

ook een aantal plaatselijke

sportverenigingen maakt er

gebruik van voor hun trai-

ningsactiviteiten.

Met OOG en OOR
©E BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Meer dan alleen

een boek

Dit keer is een van de ac-

tiviteiten van de strandbi-

bliotheek verlegd van het

strand naar het Zandvoorts

Museum. Op 2 augustus

vanaf 14.00 uur is voor

kinderen en volwassenen

de toegang naar het mu-

seum gratis toegankelijk

vooreen boeiende rondlei-

dingen een film over de ge-

schiedenis van Zandvoort.

Ook zijn de vele model-

len van bomschuiten die

het Zandvoorts Museum
in langdurig bruikleen

heeft van de Bomschuiten

Bouwclub te bezichtigen.

Verder is er een tentoon-

stelling over het circuit van

Zandvoort. Het vertrek naar

het Zandvoorts museum is

vanaf de strand bibliotheek

bij de Rotonde.

Zandvoortse ver-

keerregelaars

Tegenwoordig zieje ze elke

zondagmiddag staan: de

Zandvoortse verkeerrege-

laars in hun oranje hesjes.

Niet alleen de mannen
maar ook de dames staan

hun mannetje. Vriendelijk

doch rechtvaardig wijzen

ze de automobilist er op

dat men de auto nu even

niet langs de stoep van

de verkeersrotonde mag
parkeren om geld te pin-

nen. Verder begeleiden ze

de bus zodat Connexxion

de rotonde zonder te-

genliggers kan nemen.

De verkeerregelaars zijn

voortgevloeid uit Stichting

Zandvoortse4daagse: be-

kend van de wandel-, fiets-

en zwemevenementen.Voor

het organiseren van deze

evenementen kon men na

jaren niet meer rekenen op

hulp van de politie omdat

dit uit hun pakket is gehaald.

Dus moet je als vereniging

zélf voor de veiligheid van je

deelnemers zorgen. Binnen

de enthousiaste groep vrij-

willigers die de stichting rijk

is werden een aantal men-

sen gevonden die wel het

verkeer wilden regelen bij de

^.daagse evenementen.

Gezocht verkeer-

regelaars

Binnen Zandvoort worden

steeds meer evenementen

georganiseerd die ook niet

meer kunnen rekenen op de

hulpvan politie. Ondertussen

hebben de Zandvoortse ver-

keerregelaars al meegewerkt

aan de Sinterklaasintocht,

de Nieuwjaarsduik, de kor-

tebaandraverij en de ope-

ning van de muziektent in

het dorp. Op initiatief van

de Ondernemersverenging

Zandvoort om elke zondag

de muziektent te bezetten

is stichting Zandvoortse

4daagse met opgeleide ver-

keerregelaars dé aangewe-

zen partij om voor het ver-

keer te zorgen. En omdat er

steeds meer vraag naar ver-

keerregelaars is de stichting

op zoek naar mensen die dit

graag willen doen. De vereis-

te zijn: minimumleeftijd 21

jaar, een informatieve func-

tie hebben en uit Zandvoort

komen. Neem daarvoor con-

tact op met Leo Miezen beek,

06-53397872 of kijk op www.
zandv00rtse4daagse.nl.

Kordaat optreden

Bij alle vervelende politiebe-

richten over zaken die in het

weekend in de Haltestraat

zijn gebeurd, zoals een eta-

lageruit ingeslagen en een

vechtpartij plus het ingooien

van een autoruit met een

putdeksel, zijn er ook nog

positieve geluiden te mel-

den. Rond 03.25 uur werd

een 47-jarige Rotterdamse

onwel nabij een uit-

gaansgelegenheid in de

Haltestraat. Twee kordate

verpleegkundigen herken-

den bij de vrouw hartklach-

ten en hielpen haardirect.

De Rotterdamse werd met

de ambulance naar het

ziekenhuis vervoerd voor

verdere behandeling.

Feest bij Helios

De huisjes van kam-

peervereniging Helios

(zonnegod) staan vanaf

1938, dus al 70 jaar, op

het noordstrand. In 1949

telde Helios 186 leden en

53 reserveleden. De hou-

ten huisjes met de linnen

daken zijn ondertussen

vervangen voor moderne

units. Uiteraard wordt dit

heugelijke feit groots ge-

vierd met een feestweek.

De opening is afgelopen

zaterdag geweest en is er

een jubileumboekje over

degeschiedenisvan Helios

voor € 10 verkrijgbaar bij

de vereniging.

Weblog
Hoewel de meeste raads-

leden verleden jaar heel

enthousiast met een we-

blog zijn gestart, is er op

dit moment maar één

raadslid, Jerry Kramer

(VVD), die zijn weblog

keurig bijhoudt. De rest

gelooft het wel en de

meeste weblogs zijn niet

meer u p to date. Een va n

de leukste berichtjes van

Jerry Kramer is gedateerd

eindjuni met het uitlekken

van de Zandvoortse struc-

tuurvisie 2050! Het bijpas-

sen de filmpje laat zien dat

het circuit niet naar Den

Helder maar naar Mil land

in de Noordzee wordt ver-

plaatst. Misschien ookeen

goede oplossing?

^



The Australian Beachbar

f wmm is
Zaterdag g Augustus

Riders & Punks
Het ultieme gratis beach event voor de (beginnende) surfer en partyganger

Bij Skyline i3,The Australian beachbar op het strand van Zandvoort.

Vanaf 12.00 uur meer dan 50 verschillende golfsurfboards om te testen

Gratis workshop golfsurfen (50 plekken en vol=vol)

5 % korting op alle boards, wetsuits en surfkleding bij Surfshop DFrost.

Vanaf 18.00 uur spectaculaire

jumps op de 4 meter hoge

halfpipe Door de meervoudig

wereldkampioen inline stunt

skaten Sven Boekhorst

en zijn Riders team.

Voor de partyganger vanaf 16.00 uur

Zandvoort(a)live met div dj's oa:

Erick E

Don Dïablo

Eltonio Estavez vs Danii Roxx

Jr Dallas

MC Dice

&&

fURFSHOP v runncHOOL
ZANDVOORT
wwtrJ4™tiil

nsch rijfformulier gratis workshop golfsurfen zaterdag 9 augustus

adres

woonplaats

leeftijd (9 t/m 99 jaar)

telefoonnr

WWW.skylinei3.nl

www.d-frost.nl

www.zandvoortalive.nl

email

Inleveren graag voor 6 augustus bij Surfschool

Dfrost, Passage 33, Zandvoort, 023-5730038

Inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.

Max 50 gratis. Vol = vol •A

Sanne Mans is er klaar voot
Het Zandvoortsejazztalent zangeres Sanne Mans kan niet meer klaar zijn voor het komen-

de Jazz in Zandvoort festival dan dat zij nu is. Alweer een jaar ouder dan de vorige editie,

een daardoor rijpere stem en een 'gastoptreden' tijdens het afgelopen North Sea Jazzfesti-

val (NSJF)in Rotterdam staan zaterdagavond borg voor 7 kwartier jazz van hoge kwaliteit

op het podium op het Raadhuisplein. Vrijdagavond treedt ze ook nog op in café Koper.

De geboren Amsterdamse

Sanne Mans, pas 22 lentes

jong, kreeg tijdens het afgelo-

pen N5J F de kans van haar le-

ven toen Bobby McFerrin aan

de zaal vroeg of er iemand

was die wilde zingen. "Het

is dat mijn vriendin dichter

bij het podium stond, anders

had ik vooraan ge-

staan. Ik kreeg wel

een kans van hem
en toen hij aan

mij vroeg hoe mijn

naam was, kon ik

me die niet herin-

neren laat staan

iets uitbrengen.

Toen ik echter de

eerste tonen ge-

zongen had, was

alie schroom weg
en deed ik 'my

thing'", zegt Sanne

die in eerste instantie klas-

siekezanglessen in Haarlem

volgde.

"Eigenlijk wist ik niet wat ik

wilde. Ikweet het in principe

nog steeds niet.lkstudeernu

al drie jaar jazzzang aan het

Koninklijkconservatorium in

Den Haag en ga nu eerst mijn

'Bachelors' halen. Daarna

mijn M asters en dan zien we
wel weer. Ik ben nu ook erg

geïnteresseerd in Fado, de

Portugese volksmuziek. Op

dit moment zing ik veel oude

jazznummers en heb geen

favoriete zanger of zangeres.

Als het maar lekker in het

gehoor ligt. Bebop en zo zijn

niet aan mij besteed", zegt de

jonge dame die regelmatig

door haar docenten in Den

Haag en omgeving wordt

aanbevolen voor concerten.

Sanne Mans zal komend we-

kend, begeleidt door enkele

van haar medestudenten,

veel nummers zingen die ze

zelf gearrangeerd heeft. Let

u op haar, de Zandvoortse

Courant kan haar van harte

aanbevelen.

Surfers en partygangers worden verwend tijdens

Zandvoort Alive

D-Frost Surfshop Zandvoort en strandpaviljoen Skyline 13 presenteren 9 augustus aanstaande het Surf, Ride & Music

Beach event voor Riders, Punks & Partygangers. Een gratis evenement dat voor de surfer en de partyganger of ook wel

de partyende surfer een ultiem feestje wordt!
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In de middag wordt er een

grootschalige test geor-

ganiseerd waar front tra-

ding, onder andere Tuflite

Nederland, Bufo en 5anta

Cruz Surfboards aanwezig

zullen zijn. Daarnaast zullen

Bodyglove en Billabong een

aantal wetsuits beschikbaar

stellen voor de test.

Er zijn ruim 50 boards te

testen van Webber, MC
Tavish, Seven, Walden, NSP,

Southpoint, Bufo's, Abezat,

Tuflite's&i Santa Cruz. Tevens

is erde mogelijkheid om voor

de niet surfer, de partygan-

ger dus, zich eens te wagen

aan de'highlyaddictive'surf-

sport door middel van gra-

tis surfworkshops die door

Dfrost Surfschool Zandvoort

(www.d-frost.nl) verzorgd

zullen worden. Wan de rvogel,

Nederlands nieuwste surfkle-

ding merk zal deze dag even-

eens acte de présence geven.

Dit waanzinnige nieuwe

merk staat voor drang naar

vrijheid, humor, uitgesproken

smaak en extravagantie.

Ook aan de surfkids ofwel

'grommets' is gedacht. Voor

deze jonge dude's staat er

een surfsimulatorwaaropzij

op het droge kunnen bewij-

zen of ze het in zich hebben

om straks een ware prof te

worden.

In de avonduren is er een

skate demonstratie in de

halfpipe die dan op het

strand gebouwd is. Niemand

minder dan veelvoudig we-

reldkampioen en Europees

kampioen inlineskatingSven

Boekhorst zal samen met

een aantal professionele rij-

derswat extreme sicketricks

enairtimegaan scoren.

Omdat Riders & Punks niet

alleen een extreme sports

en surfminded evenement

is, komen ook de partygan-

gers aan hun trekken. Het

is tenslotte ook een dance

event en er zijn dan ook

DJ's geprogrammeerd die

naast alle activiteiten voor

nodige beats zullen zorgen.

Vanaf 16.00 gaat het Surf,

Ride & Music Beach event

onderdeel uitmaken van

het Zandvoort Alive festi-

val. Achtereenvolgens zul-

len Eltonio Estavez vs Danii

Roxx, Erik de Man, Erick E,

Don Diablo en Jr Dallas Mc
Dice hun klanken laten ho-

ren. Zorg dat je erbij bent.

Aantal AED's neemt toe

Med i-Rent is onlangs gestart met het project 'Heartsave Zandvoort'. Het bedrijf wil in samenwerking met de gemeente,

ondernemers, verenigingen en inwoners, Zandvoort 'Heartsave' maken. Het streven is om ineen straal van 4 minuten in

heel Zandvoort een Automatische Externe Defibrillator (AED) te hebben.

Door de aanwezigheid van

deze AED's kan de overle-

vingskans van een slacht-

offer met een hartstilstand

aanzienlijk toenemen. De

gemeente en de hulpverle-

ningsdiensten doen eralles

aan om zo snel mogelijk

ter plaatse te zijn. Zo heeft

Zandvoort ervoor gezorgd

dat de ZRB is uitgerust met

een AED op elk voertuig en

dat brandweerauto's zo een

apparaat aan boord heb-

ben. De hulpverleners zijn

zeer afhankelijk van dever-

streken tijd tussen het be-

gin van de hartstilstand.de

meldingen detijd die ze no-

dig hebben om ter plaatse

te komen. Vooral dit laatste

kan zomers een moeilijke

opgave zijn. De overlevings-

kans van de patiënt ligt dus

ondertussen in de handen

van omstanders.

Med i-Rent onderschrijft dit

probleem en wil samen met

een aantal partners niereen

structurele oplossing voor

bieden. Die bestaat uit het

verstrekken van AED's tegen

gereduceerd tarief om op

diverse plaatsen te plaat-

sen. Ook wil Med i-Rent aan

de deelnemers van het pro-

ject 'Heartsave Zandvoort'

een bijbehorende opleiding

sponsoren. De laatste tijd

zijn al meerdere AED's in

Zandvoort afgeleverd in het

kader var het project. Via

de website www.heartsa-

vezandvoort.nl kunt u zien

of er in uw buurt een AED
aanwezig is. Men kan ook

AED's die nog niet geregi-

streerd zijn via die website

aanmelden.

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Donderdag voorlopig laatste

warme dag

Noodweer was het afgelo-

pen zaterdag het tweede

dagdeel vooral in delen

van Gelderland en ook in

Utrecht met plaatselijke

wolkbreuken. Zo noteer-

den enkele plaatsen in zeer

korte tijd 50-75 mm regen

(ongeveer normaal voor

de hele maand juli!). Er

was bijna sprake van een

Epy-t Siihe duisternis, woe-

lige geelgroene luchten en

een onrustig wind patroon,

aldus enkele waarnemers

uit het gebied. De wolken-

toppen bereikten hoogten

tot bijna 15 kilometer en

in Duitsland net over de

Nederlandse grens tot zo'n

17 kilometer. Zulke mas-

sieve wolkentorens komen

zelden voor in ons land en

doen meerdenken aan de

tropen. Bij ons viel het al-

lemaal mee en Zandvoort

noteerde slechts een scha-

mele millimeter, terwijl

Hoofddorp nog tot 14. liter

water per vierkante meter

kwam.

Deze donderdag belooft zo

goed als droogte gaan uit-

pakken, maar vrijdag wordt

het helaastoch weerenige

tijd nat. Donderdag wordt

het nog even zeer warm
(tot op het strand toe)

met temperaturen van 27

en mogelijk 28T. Een zeer

plaatselijke bui kan mis-

schien nog ontstaan in de

avond richting het oosten.

Temperatuur

Max 27-28

De Zandvoortse avonden

zijn en blijven ook bijzonder

zwoel en tot rond midder-

nacht liggen de temperatu-

ren veelal nog net boven de

2o"C.Ookdeafgelopen nach-

ten, vooral die richting dins-

dag, behoorden tot de aller

warmste van de afgelopen

honderd jaarl Het grootste

nachtgedeelte bleef het toen

boven de 2o"C.

Op vrijdag passeert er een

storing met mogelijk neer-

slagvan betekenis, waarach-

terzich koelere lucht bevindt

en die krijgen we zaterdag

in huis. Bij een aangename

bolle zuidwester wordt het

dan een aangename 22°C in

het verspreidingsgebied van

deze krant.

De periode daarna (weekein-

de) wordt het wat koeler of

minder warm om precies te

zijn, maar de droge perioden

zullen dan wel de overhand

moeten gaan krijgen in Zuid-

Kennemerland. We raken

dan in een zwakke zuidwest

circulatie waarin zo nu en

dan regenstoringen worden

meegenomen, die worden

afgewisseld door hele aar-

dige droge weermomenten.

Zicht op een langere stabiele

en vooral vol ledig droge fase

is er niet, maar wellicht dat

dievoor half augustus op het

programma staat.

weerman Mare Putto

70% 30% 50% 45%

Wind oost 3-4 zzw. 3-4 zw. 4 zw. 4

J>
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele MAAND AUGUSTUS:

Heerlijke Shaslicks

5 halen =4 betalen
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
WJ lw*hkiB v*n uw vnhwnti*!

^toerkoop.nl*'?

&TROMP I

«RD1I KIQChT I 1 UH4VHIRT

Chateaudes Eyssards

windhchten, lantarens en
bollen (windkracht w)

voor buiten.

bloemen aan zee
ik Fleurap bestelling!»

» f » * * ï » f f f f T f f »
ï

!

f f

Kberttj Geaning Servicg *££*

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

1

Studentenhaver
flikken

of puur

GMB CAFË 25
Kom bods ootbljto bij vos In dB Kerkstraat

Voor ZandvoorfPashouders

ontbijt ïncl. koffie € 5,-

Kertstraat 25 -Tel. 5713510

« *
1*

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

:epasisgeJdigt/m3-

3 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
Hogeweg39-7

wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.5769.05.5 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

brunch
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

Bruna Balkenende • Grote Kracht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

è
3 i ..pyET

or zandvcortpashouders aanbieding;

Gratis proefles

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

otTho
2041 PC Zandvoort

Telefoon 023-5717287
Mobiel 06-5577 E563

Mobiel 06-1BE7 6726

MARK SJERFS
internet
WW W.TT1 iïrl(S|etpS-PlJ

06 188 683 37

op vertoon viudeZajiAvooiLpas:

Maak je

niet dik:
(IndezeTasty Bite

deden we méérvruchtjes

en minder calorieën)

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Tasty
Bite

metversevruchtjes,

opquarky cake,dusminder

calorieën

e gratis

Aanbod geldk| loten metwoensd^ 6 augustus 2038

en alleen in on:e vestiging teZjndvoort.

Raadhuisplein 2. Tffcfaon 023-5712865

X
FOTO MENHO GORTER
AinW; tr Cc,!

BH

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*

Pasfoto's
vin -dj««tfdi pvrsmm

wnrn

Halve prijs!

w

Claus
K Vim mant 3

kt aanbieding:

tikel€10,-

2 stuks € 15,-!

*1
Medina Woninginri
Elk 2 7'oifivgordijit t'oor de helft

T(Vouw)gordij„en TT.pijl
TVilr.S es TVinyl

;liters
an de prijs

Toerkoop Zonvaart brengt speciale

ZandvoortPas-actie
Het is nog steeds zomer maar

de wintervakantiegidsen kun-

nen weer worden afgehaald! De

eerste 100 klanten die bij Toer-

koop Zonvaart Zandvoort een

wintervakantie boeken, ontvan-

gen in samenwerking met de

Zandvoortse Courant een gratis

ZandvoortPas!

Toerkoop Zonvaart aan de Grote

Krocht biedt haar klanten de ide-

ale mix van verkoopvan pakketrei-

zen via internet en maatwerk via

het reisbureau. Klanten hebben

vaak advies nodig en de bevesti-

ging dat zij met hun reis de juiste

keuze hebben gemaakt. Toerkoop

Zonvaart biedt specifieke informa-

tie en heeft daarvoor een ervaren

team adviseurs in huis. Zij zijn

goed getraind en kunnen uit eigen

ervaring putten. Hierdoor kunnen

zij altijd een persoonlijk en eerlijk

advies geven, zodat u een hooptijd

kunt besparen die u anders nodig

zou hebben om het internet 'af te

surfen'. De medewerkers maken

automatisch een prijsvergelijking

en wijzen u ook op de benodigde

reisdocumenten, de eventuele

gezondheidsrisico's en de af te

sluiten verzekeringen. Tevens

beschikken zij over extra achter-

grondinformatie uit de'Toeristiek',

een lijvig boekwerk speciaal voor

de reiswereld.

Omdat persoonlijke vakantie-er-

varing voor de medewerkers van

groot belang is, hebben zij een

eigen website, www.hoewasde-

vakantie.nl, opgezet. Een site voor

reizigers waar zij hun persoonlijke

ervaringen over hun reis kunnen

delen met anderen. Binnen het be-

drijf kent Toerkoop Zonvaart een

eigen lijndienstafdeling (voor za-

kelijke tickets), een cruiseteam, een

groepsafdeling (voor bijvoorbeeld

personeelsuitjes en jubilea) en een

speciaal kantoor voor reizen naar

internationale beurzen over de

hele wereld.Voor voordelig taxi ver-

voer naar Schiphol en de aanschaf

van cadeaubonnen bent u ook bij

Toerkoop Zonvaart Zandvoort aan

het juiste adres. Ondanks de ruime

openingstijden bieden zij u tevens

de mogelijkheid om op afspraak

langste komen.

Toerkoop Zonvaart Zandvoort

is gevestigd op de Grote Krocht

2i en telefonisch te bereiken via

023-5712560.

aan Zee - Haltestraat

..kenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Wïllemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaas hu is Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

Beach & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrai

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege's IJzerhandel -Pa! '

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



Filmprogramma
31 juli t/m 06 augustus .IA//lCllllM)llIi:i{l U 11

Dagelijks
12.00 en 14.00

jni_L-0
rNederlandse versie

~
IIIZandvoort

Dagelijks 16.00

HgjF Nederlandse versie I

Dagelijks
19.00 en 21.30

MAMMA MIA!
THE MOVIE
Meryl Streep

I© ^ierce Brosnan

MOVIEDINNER
Bioscoopkaart en
3-gangen diner
€22,50

QAFEpJF

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zondvoort
Tel: 023-5718684

www.circjszandvoort.nl

CaJll'KopVL
Sanne Mans Kwintet

Sanne Mans - vocal
Carlos Erna Lopez - piano Eric Heijnsdijk - ba

Rutger Gernandt - drums Angie Seitz - saxophc

vrijdag 1 augustus

JAZZ BEHIND THE BAR
LIVE 21.00-00.00 UUR

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 2041 GB te Zandmart.

72 -Mob.: 06-45304531 • E-mali: kittyw1llem5e@planet.nl

pluspunt Buicenscho Ise op ang De Boomhut
,"" *
"-„ IW™'*-££* Voor kind ere van gr ep 1 t/m 8

Openings i,de

De
°tz t met een ger

- Pn an

zigzijn.

Spelen met and

Z„*ZZ : Cr

selijka feer Plezier

Flemin gstraat 55 2041 VW Zandvoort
T: 023 - 57 173 73/57 40 330 F: 323-57 6 365

info@pli spuntzandvoort.nl w.plus puntzandvoort nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Take Five

ZONDAG 3 AUGUSTUS
vanaf 16.00 uur

LIVE JAZZ
OP HET TERRAS

MULDER & MULDER
met op sax

FRITS KAATEE

VA*f
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

023=57 16119/ info@tfez.nl / www.tfaz.nl

JDDST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op in siat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

11/3, 2041 CB Zan 1. 023-5737888

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Stoten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedfenst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 16

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wanen

CL

[c

Autobedrijf Zandvoort
Hét APKheurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

ft Én- mi TfkMip i «rt Miuin ,*£

1 ; «tl «tbniXtf *iW1 rr
' K*ntth>^g£fcT-i'iUA-kU M Tj-|

WWW.ailtQbecJnj 1>.1n iïa'00 r 1 . nl

%
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alk oP the De stelling:

Het is algemeen bekend dat

veel jongeren problemen heb-

ben met het vinden van eigen

woonruimte. Op een gegeven

moment kom je op een leef-

tijd datje toch echt niet meer

thuis bij je ouders kan en wilt

eens snel een leuken betaal-

baar onderkomen. Voor een

studentenkamer zijn sommi-

gen zelfs al maandenlang aan

het zoeken, appartementjes

en starterswoningen zijn al

helemaal lastig te vinden. Of

valt dit allemaal wel mee in

de praktijk? Jurre, JeEica en

Roy,het panel van deze week,

geven hun mening over hoe

ingerenhuisvesting is gere-

geld in Zandvoort.

"De mogelijkheden op het gebied van starterswoningen of jongeren-

huisvesting in Zandvoort zouden beter geregeld moeten worden."

Jurre Reijenga, 23 jaar en tijdelijk werkzaam bij Albert Heym
"Mijn mening is dat het over het algemeen best onder de maat is. Ik ben zelf ook eens bij een info-

avond geweest, daar was het allemaal koek en ei wat ze ons beloofden. Maar de wachttijden zijn

inderdaad te lang, je moet gemiddeld 3 a 4 jaar wachten. En meestal als je uit hu is wilt, wil je dat zo

snel mogelijk. Dus iederejongerediedit leest, schrijf je in op Woonservice! Van het oude Zandvoort

kom je nog bar weinigtegen, alles wordt gesloopt en er komen dure appartementen voor in de plaats.

Naar mijn inzicht hadje die ge bouwen makkelijk voor jongeren kunnen laten bewonen, maar ja, daar

verdienen ze dan te weinig aan."

Jelica Petrovic, 18 jaar en begint in september met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:

"Ik woon nog thuis en ben nog niet op zoek naar een woning. Maar ik weet van ervaringen van

vriendinnen dat het heel lastig is om überhaupt iets te vinden. En als je dan wat gevonden hebt, het

heel lang duurt voordat je weer aan de beurt bent.Alsjedan al aan de beurt komt. Dus ik ben het

helemaal eens met de stelling."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZF/vl Zandvoort:

"Jongerenhuisvesting in Zandvoort is heel moeilijk! Je moet eerst 5 jaar ingeschreven staan bij de

woningbouwvereniging voordat je aan de beurt bent! Ik heb toevallig vorige maand een kamer ge-

kregen, particulier. Het is een begin, maar ja het kan beter. Ik vind dat de gemeente Zandvoort best

wel meer kan doen voorjonge mensen die een woning zoeken! En misschien zou het ook wel handig

zijn om naarde huursubsidie te kijken voor jon geren. Want je moet voor een lage prijs huren anders

krijg je geen huursubsidie en dat is vaak onmogelijk!"

Met vier vriendinnen ver-

trok Babette begin juni

richting het zonovergoten

Kreta. Hun examens zaten

er net op en dat was voor

de meiden een reden om
eens flink te gaan feesten!

Babette vertelt: "Zo vlak na

de examens is echt een pri-

ma tijd. Je kunt even bijko-

men van de stress en vooral

vieren datje eindelijk klaar

bent!"

Feesten & zonnen

In Chersonissos zijn de mei-

den vooral veel 's nachts op

stap geweest in de vele dis-

cotheken die de stad telt: "Je

kunt er super goed stappen.

Het is niet te vergelijken

met Zandvoort. Er zijn daar

echt grote discotheken, die

vindje hier niet. Ook zijn alle

mensen daar in volle feest-

stemming", vertelt Babette.

Overdag hebben de meiden

vooral op het strand I

genieten van de zon: "Het

was echt heerlijk weer, dus

we gingen zowat elke dag

naarStarbeach of een ander

stra nd", vertelt ze. Starbeach

staat bekend als dé plek voor

jongeren in Chersonissos. In

dit waterpark kun je de hele

dag genieten van de beats

van een DJ en relaxen in een

van de vele zwem baden! Ook

worden er's avonds regelma-

tige gave feesten georgani-

seerd.

Aanrader

Babette zou elke examenkan-

didaat willen aanrader na de

examenstress richting Kreta

tevertrekken:"Na deexamens

ben je toe aan een feestje,

maar ook aan 'relaxen'. Dit

kan perfect in Chersonissos!

Ik heb erecht een superleuke

vakantie gehad. Misschien wel

wat oppervlakkig, maar prima

voor een weekje! Zo'n party-

vakantie móét je gewoon één

keer in je leven meemaken!",

aldus de enthousiaste Babette

tot slot.

IKnowWherelt's@
Zaterdag 2 augustus

Bloemetjes aan Zee! Bij Woodstock Maak geen

oorlog! Zetje bloemetjes buiten. Tijdens deze dag

treden zeven bands live op. Daarnaast lekkere

nuziek van verschillende DJ's. Line-up bands o.a.

Coco&The Walkers, The Hope Dealers en Ta Iking

Loud. Line-up DJ's o.a.Jay-B, $imon en Leroy Rey.

Aanvang: 12.00 uur. Entree: €3,50.

Zaterdag 2 augustus

Beachclub Vroeger heeft de hele zomer leuke

strandfeesten voor je georganiseerd. Zoals,

"Clubbin live @ the beach (SlamIFM}' Line-up

DJ'S Jean, Erik van Kleef, Jeroen ski en Leo van der

Weijden Entree: gratis. Tijd 16.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 2 augustus

Lekker bij Rapa Nui. Optredens van diverse arties-

ten. Lekkere Slipperhou se en BBQ beats. Daarnaast

zijn er ook leuke activiteiten en strandspelen te

doen zoals: teken je eigen tattoo. Ontwerp je ei-

gen slipper. Wie maakt 't lekkerste zandtaartje?

Decor by Cindy B. Locatie: Boulevard Barnaart 27.

Entree: gratis. Tijd: 12.00 tot 23.00 uur.

Zondags augustus

Jan Smit&friends treden op bij Beachclub Vroeger

in Bloemendaal. Kaarten voor deze dag zijn ver-

krijgbaar bij Beachclub Vroeger of in de voorver-

koop op timoco. Voorver koop €15,-Deurverkoop

1 8,- Tijd: 14.: 00 tot 23:00 uur

Zandvoort op
zijn best!

Eindelijk hebben we een paar

mooie zomerse dagen gehad.

Het werd tijd, want het leek

erop of de zomer alweer voorbij

was. Regen, wind en kou. Geen

weer om vrolijk van te worden.

Zeg, maar sacherijnig en ver-

kouden!

s be-

sloot ik lekker een visje te eten

Het werd kibbeling meteen cock-

tailsausje Superlekker. Zittend

op het terras van een viswinkel

keek ik ondertussen naar al die

mensen die naar Zandvoort zijn

gekomen vooreen dagje strand.

Ik werd er spontaan heel erg vro-

lijk van. Ja, dit is zoals Zandvoort

in de zomer hoort te zijn. De ter-

rassen zitten vol. Het is gezellig

druk in het centrum en op het

strand. Iedereen is vrolijk.

Ook zag ik veel toeristen rondlo-

pen, dat kwam goed uit, want die

moest ik ook nog hebben voor

de toerist van de week. Nou, dat

liep wat minder soepel dan ge-

dacht. Die toeristendenken ook:

"Mens, laat me toch met rust: ik

ben op vakantie! Zie je dat dan

niet?" Het zweet brak me uit. Ik

besloot het na een paar pogin-

gen op te geven. Volgende keer

beter. Het was gewoon te mooi

weer om achter de toeristen te

Na de vis had ik trek in een lek-

ker drankje. Ik besloot richting

het strand te gaan om bij een

leuke strandtent mijn schoenen

en sokken uit te doen. Eindelijk,

kon ik mijn zware tas vol spul-

len op de grond te zetten. Alles

had ik bij me, behalve een bikini.

Balen. Maar de strandtent had

zulke relaxte banken met zachte

kussens dat ik er lekker languit

in ben gaan hangen. De altijd

goedlachse vrolijke toiletdame

had lekkere zwijmelmuzlek uit

de jaren '30 opgezet. Ik deed

mijn ogen dicht, dronk rode wijn

en viel halfin slaap.

Wauw, dit is het! Het ultieme

in Nederland. Dit is Zandvoort

op zijn best! Laat ik er nu nog

maar van genieten. Gelukkig,

heb Ik dat ook gedaan, want

een dag later regende

het weer! Sacherijnig .c

dat ik ervan werd, dat ^
wil je niet weten! ^

J>



Qzzcbclub

Riche
ORGANISEERT

MOKUMAANZEE
OP

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VAN 16.00 UUR -21.00 UUR

LIVE OPTREDENS VAN ANS TUIN, PIERRE
DE HAAN, MANON STOKMAN,

HENK VAN MOKUM, JAN HAVER & PETER MANIER

KAARTVERKOOP VANAF HEDEN
BBQ VOORAF RESERVEREN!

KOSTEN ENTREEKAART: € 7,50 t/m 31 juli

KOSTEN ENTREEKAART: €12,50 vanaf 31 juli

KOSTEN BBQ: €15,- vanaf 17.00 uur

VOOR KAARTVERKOOP, INFORMATIE OF
RESERVERINGEN: 023 - 57399 1 1 / 573051 6

IETS TE VIEREN? VIER HET AAN ZEE!

Zandvoortse Courant nummer 31 31 JULI 2008

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

jobtide t§)
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

ZANDKORRELS
t

,

Wekelijks de krant lezen

op internet?

surf naar www.zandvooTtsecourant.nl

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

w t- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.tra d e -a rd . n I

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open: don-vrij-zat 10-17 uu

Tel. 06-53693409

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier zand <oi id wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
et«n™„d t ba» C n i:

de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6

7

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweiz39-l

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ ""jjr'dsg 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u 1

Ifdeweek

t'.'i sn elh: :cttei ofipoiis in <?•; upa: :'. G'Je •:!' 'it-t

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

s„n

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Hondentrimster

trimt uw hond,

groot of klein, bij u thuis.

Klein ras v.a.€ 25.

Voor afspraak of info

Lisa: 06-55790808

Te huur:

Drive-in woning,

vlak aan zee/

€ 2.000 p/m,excl.glw.

Beschikbaar per 01-09-2008

Tel: 06-12262041

STUDIO IN ZUIDBUURT

gemeubileerd en

gestoffeerd

k/d/t en eigen opgang

€ 500,00 p/mnd

1 maand borg

Voor inl. 06-26 178819

Jezus zegt: Ik ben de op-

standing en het leven. Wie

in mij gelooft zal leven,

ook wanneer hij sterft

(Johannes 11:25). Gebed

nodig? Bel Huis van Gebed

5363804

Heer, 57, zoekt vriend-

schap om leuke dingen

te doen. Geen seks!

RIBW Zandvoort,

Flemingstraat.

Schriftelijke reacties

naar Flemingstraat 51C,

2041 VVV Zandvoort

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame acupressuur

massage kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl
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Bent u een echte visliefhebber? Weet u wat kwaliteit is en

gaat u voor het beste van het beste? Verse vis ligt niet ver

van huis.... Strandpaviljoen 18 heeft één motto en dat is:

vers! Bij Thalassa vindt u verrassende vissoorten en schaai-

en schelpdieren. Van rog, tong, kabeljauw en wijting tot

garnalen, haring, gamba's en mosselen! Dit strandpavil-

joen is een uitblinker op het gebied van verse vis, maar ook

de gehele uitstraling is de kracht van het succes!

mosselschelpen. Het mossel-

pad doet me denken aan 'de

rode loper'. Ditmaal geen chi-

que gelegenheid, maar een

ontvangst in 'de wereld van

de zee'. Bij de deur staat een

groteouderwetse haringkar,

gedateerd 1948.Om me heen

zie ik verschillende beeldvor-

mers die duiden op zon, zee,

stranden niet te vergeten:

vis. Eenmaal binnen valt

mijn oog op de foto's aan de

wand, spulletjes hangend

aan het plafond en de koel-

vitrine met verse vis die ligt

De steile helling die ik afloop te pronken op een bedje van

is aan de randen bezaaid met glinsterende ijsblokjes.

Haringhappen met
de Bonnies!

Achterin het paviljoen zit

oma, beter bekend als Rie

Molenaar. Naast haar zit haar

21-jarige kleinzoon Jasper

Molenaar. De 80-jarige Rie

is haar hele leven al gek op

het strand. Zo is de geboren

Amsterdamse wel 23 jaar

werkzaam geweest bij het

toiletgebouw in de Rotonde

en verkocht zij als één van

de eersten, samen met haar

man Huig Molenaar senior,

alias 'Bonn ie', de lekkerste ha-

ringen van het Zandvoortse

strand. Momenteel is oma
nog steeds veel op het strand

te vinden en helpt regelmatig

mee in het strandpaviljoen

van haar zoon en zijn gezin.

"Bij Thalassa is het altijd druk.

Als visliefhebber zit je hier

goed, maar tegenwoordig

staan er ook een aantal lek-

kere vleesgerechten op het

menu. Alle vis wordt iedere

ochtend, ook in het weekend

vers gehaald in Umuiden.

Eén van de belangrijkste

gebeurtenissen bij Thalassa

is 'het haringhappen'. Dit

vindt plaats in het eerste

weekend van de maand juni,

als de nieuwe haringen zijn

gevangen. Mijn zoon Huig is

hier vierjaar geleden rneebe-

gonnenen het is een jaarlijks,

succesvol evenement", ver-

telt Rie. Aangezien Thalassa

wordt gerund door een

heel gezin Molenaars, Huig

& Anita en hun 3 kinderen

Huig, Kim en Bram, is dit een

echtfamiliebedrijf'Thalassa

heefteen huiselijke sfeer. Je

merkt dat het gerund wordt

dooreen gezin, wat de basis

biedt voor het strandpavil-

joen. Op die manier krijg je

'het gezellige familiegevoel'.

Als ik iemand een strandpa-

viljoen zou aanraden om een

hapje te eten, zou dit abso-

luut Thalassa zijn. Zeker als

het om visliefhebbers gaat

natuurlijk!", legt Jasper uit.

Lekker gewoon...

Op de achtergrond

klinkt het geluid van de

Amsterdamse gezel I ig-

heidszangers. Een Jordaans

tintje verbonden met de

Zandvoortse ouderwetse

sfeer van het strand. "Wij

hebben erg veel vaste gas-

ten. Juist doordat we dicht

bij het station zitten, ko-

men er een hoop mensen

uit heel Nederland. Door

ons zelf te blijven proberen

we deze gasten de service

te bieden die zij verwach-

ten. Soms klikt het en soms

klikthetniet.Op het strand

is niemand concurrent.

leder paviljoen heeft zijn

vaste gasten en probeert

een stukje van zichzelf in

het paviljoen te stoppen",

zegt Anita Molenaar. Ik zie

hier een gezin dat met el-

kaar een product neerzet

dat op weinig andere plek-

ken "te vinden is. Thalassa is

uniek en voor iedereen.

t* Sportrsad Zand voor! I

Zeevisvereniging Zandvoort
De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) is een zeer actieve

vereniging met ca. 110 leden. Het doel is om op een leuke

manier alles wat met vissen te maken heeft te beleven.

Dit wordt onder andere gedaan door het houden van vis-

wedstrijden op de Noordzee, het Zandvoortse strand en

vanaf de Umuidense pier. Verder worden er 24 uur trips

op de Noordzee georganiseerd maar ook buitenlandse

vistrips, excursies, werpinstructies, visdiners enzovoorts.

ZVZ organiseert eveneens regelmatig fileercursussen.

Vanuit Umuiden of Sche- waardebonnen te winnen,

veningen wordt op 4 tot

6 zondagen per jaar ge- Wedstrijden

vist bij wrakken en vanaf Elkjaarwordenereveneens5

de bodem (geankerd) en wedstrijden vanaf hetstrand

daar wordt regelmatig in Zandvoort georganiseerd,

de nodige platvis, kabel- Deze wedstrijden vinden op

jauw, steenbolk, pollak, de zondagmorgen plaats. Er

koolvis en eventueel leng wordt geprobeerd om een

te vangen. Een aantal vis- diep zwin of een mooi gat

tussen de bank te vinden.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

sers gaat mee om daad-

werkelijk om de eerste

plaats in de competities

te strijden en een aantal

gaan er mee om gewoon

een dagje lekker te vissen.

Vooriedereen zijn erdiedag

De deelnemers trekken een

lootje om te bepalen waar ze

mogen staan. Deze wedstrij-

den duren drie uur, waarna

de gevangen vis wordt geme-

ten en de winnaars waarde-

bonnen ontvangen. Ook zijn

er ieder jaar 5 wedstrijden op

de zuid pier van IJ muiden. De

wedstrijdcommissaris van

dienst geeft aan waar num-

mer 1 begint. Er wordt geloot

om de plaatsen. De pierwed-

strijden vinden plaats op de

zaterdag- of zondagochtend

en duren ook 3 uur.

Buitenlandse vistrips

Elk jaar organiseert de vereni-

ging diverse vistrips naar het

buiten land. Landen is veel in

trek zijn, zijn: Denemarken,

Noorwegen of Kenia. Daar

komen veel vissoorten voor

die in Nederland niet te van-

gen zijn. Om deze vistrips

voorzoveel mogelijk mensen

mogelijkte maken probeert

men de prijzen van deze trips

zo laag mogelijk te houden.

Er wordt daarop diverse ma-

nieren gevist, doch meestal

met een boot omdat daar-

mee de goede visstekken te

bereiken zijn

Mosselavond

Elk jaar in oktober wordt in

hotel Faber, waar de club-

avonden georganiseerd wor-

den, een mosselavond voor

deleden georganiseerd. Voor

diegenen die niet van mos-

selen houden wordt erop die

avond een pasta geserveerd.

Twee keer per jaar is er een

clubavond in hotel Faber. Op

deze avonden wordt er door

diverse deskundigen uitleg

en instructie gegeven op di-

verse terreinen die met de

vissport te maken hebben.

Om een aantal voorbeelden

te noemen: het maken van

onderlijnen, het onderhou-

den van het materiaal en het

bouwen van hengels.

Recordcertificaten

en speldjes

Aan diegenen die in het

voorafgaande jaar een

Nederlands, Europees of

wereldrecord hebben ge-

broken of een nieuw ZVZ-

record hebben gevangen,

worden tijdens de alge-

mene ledenvergadering

aan het einde van het

seizoen certificaten met

een bijbehorend speldje

overhandigd. Er zijn di-

verse Nederlandse en

Europese recordhouders

lid van ZVZ. Voor meer in-

formatie kunt u contact

opnemen met secretaris

Gerard FJ I u ijs, Kruisstraat

6 2042 KH Zandvoort. Tel:

06-44474900 of via mail:

zvz@gbluijs.demon.nl.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 22 Juli en de

verdere in week 30 door het college genomen besluiten zijn

29 juli vastgesteld. De besluitenlijst isintezienbijde Centrale

Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 2 augustus haalt de ecocar van Sita weer Klein

Chemisch Afval op. Schema: Dirk v d. Broek 9.00-10.00 uur,

Vomano.io-ii.ao uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging CFT rolemmers

Van 4 t/m 8 augustus worden de GFT-rolemmers schoonge-

maakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolem-

mer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoon-

maakploeg geweest is. Let op: dit kan ook na ly.^ou zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

-Emmaweg 17, plaatsen dakkapel, ingekomen 24 juli 2008,

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan.

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor het wijzigen van de be-

bouwing op het perceel Kosterstraat 13a te Zandvoort (bouw-

aanvraagnummer: 2008-037RV). Voormelde bouwaanvraag

ligt met ingang van 1 augustus 2008 gedurende 6 weken ter

inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-

ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent

de aanvraag kenbaar maken bij het col lege van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2. 2040 AA Zandvoort. U dient in de

rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Kastveriorenstraat 123, 2 dennenbomen. aanvraag ingekomen

op 22 juli 2008, ivm overlast, herplantplicht 1 boom

- Kostverlorenstraat 91,8 coniferen, aanvraag ingekomen op 23

juli 2008, ivm overlast, omval gevaar en belemmering van de

zon, wel herplantplicht 8 bomen

- J. van Stolbergweg 17, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen

herplantpl cht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schutte jk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort.

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.

Zandvoort:

- Haltestraat 47. plaatsen stalen hekwerk met looppoort, v

zonden 24 juli 2008, 2008-02 5LV

- Hogeweg 59 rd, vernieuwen balkonhek, verzonden 25

2008, 2008-092RV

- Max Euwestraat 2, uitbreiden woning, verzonden 25 juli 20

2 o 08-1 37 Lv.

Kapvergunningen verleend

- Hogeweg 30 en 32, populier, erleend op 25 juli

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht. Postbus 1621 200j BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven.

Verkeersmaatregelen muziekfestivals 2 augustus 2008

Opgrond van vorenstaande overwegingen besluit het college

van Burgemeester en Wethouders om:

fysieke maatregelen (middels dranghekken voorzien van retro-

reflecterend materiaal) inclusief een geslotenverklaring voor

Voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren conform

model C01 van bijlage I van het RVV 1990 dienen te plaatsen

op de volgende locaties:

- in de Louis Davidsstraat direct ten westen van de Schoolstraat.

- de Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;

- op het Raadhuisplein direct ten noorden van de aansluiting

met de Grote Krocht;

- in de Oranjestraat bij de aansluiting met bet Raadhuisplein;

2. de fysieke maatregelen en bebording op 2 augustus 2008

tijdens het Jazzfestival geplaatst zullen worden van 16.00U

tot in beginsel 04.00U;

3. de fysieke maatregelen bij de aansluiting van de Oranjestraat

en het Raadhuisplein op 2 augustus vanaf 17.30 te plaatsen;

4. de borden E01 (verboden te par keren) van bijlage I van het Re-

glement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onder bord

'zaterdag aanstaande' te plaatsen van in beginsel donderdag

31 juli tot zondag 3 augustus op de volgende locaties:

- in de Kleine Krochteven ten oosten van de Swaluëstraat;

- in het Wagenmakerspad bij de aansluiting met de Burge-

meester Engel bertsstraat;

- in de Oranjestraat bij de aansluiting met de Hogeweg;

- in de Oranjestraat even ten zuiden met de aansluiting met

het Raadhuisplein;

5. het tijdelijk opheffen van het éénrichtingsverkeer in de

Oranjestraat door vanaf i7.30uur de volgende borden af te

- D04 bij de aansluiting met de Hogeweg;

- C04 bij de uitrit van de parkeergarage van de Deka markt;
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- C02 bij de aansluiting met het Raadhuisplein (twee keer);

6. de bebording. hekwerken en fysieke afsluiting te plaatsen,

zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit aangegeven

behorende bebordingsplan;

7. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij-

ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen;

Verkeersbesluit Zomerbraderie 3 augustus

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

om fysieke maatregelen en bebording bij de Zomerbraderie op

het Gasthuisplein en 3 augustus 2008 te plaatsten;

de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro-

reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bi|isge
I
van st F:sg e ment Verkeersregels en Verkeerste-

kens iggo te

plaatsten op de volgende locaties:

- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van het Achterom;

- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuis-

plein

- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de S medestraat

- op het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein;

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;

2 Te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij-

ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Verkeersbesluit ten behoeve van KLM open (eerstefase)

H et col lege van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten,

ten behoeve van de KLM Open 2008, om;

ï.een stopverbod in te stellen op de Ken nemerweg middels de

borden E02 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op de

volgende locaties:

-in de Kennemerweg direct ten noorden vandeZandvoortsel-

aan aan beide zijden van de Kennemerweg;

-inde Heijermansweg direct ten noorden van de Zandvoortsel-

aan aan beide zijden van de weg;

2 de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen

van 4 augustus 2008 tot en met 27 augustus 2008.

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zondagrniddagconcert wordt steeds meer op prijs gesteld

De muziektent blijkt een echte aanwinst te zijn. Afgelopen zondag was het prachtig weer wat tevens de reden was dat

veel toeschouwers, zowel toeristen als inwoners, naar het Raadhuisplein gelokt werden. Natuurlijk had dat ook te ma-

ken met de optredende koren, te weten de Beach Pop Singers en het Zandvoorts Mannenkoor.

Het repertoire van de Beach

Pop Singers (in 2003 opge-

richt en thans ca.30 leden)

bestaat uit echte popsongs

uit de jaren '80, '90 en na-

tuurlijk de nieuwste hits. In

het eerste deel werd onder

meereen medleyvan IVlarco

Borsato gezongen, even-

als het altijd melodieuze 'I

will follow him' en het lied

'Beautiful' van Christina

Aquilera. Tijdens het twee-

de optreden werd gestart

met het bekende lied van

Acda & De Munnick 'CD

vanjou.CDvan rnij'.gevolgd

door'Sound of Silence'. Het

is altijd verfrissend om de

over het algemeen jonge

zangers en zangeressen

vol enthousiasme te horen

optreden.

Zandvoorts Mannenkoor
Het bijna voltallige Zand-

voorts Mannenkoor zorgde

voor een geheel ander, meer

klassiek maarzeker

lijk repertoire. De h

gonnen met'Nieuw

en de dolle versie

ook v ro-

eren be-

e haring'

het strand stil en verlaten',

waarin alle regels uit andere,

bekende liederen waren ver-

werkt. Dankzij de uitgereikte

tekst kon een ieder uit volle

borst meezingen. Opvallend

was het feit datopzo'n groot

plein het geluid praktisch

niet verwaaide, maar dat

was medeafhankelijkvan de

soort liederen. In het begin

kwamen de meer stemmige

en ingetogenerstukken min-

der uit de verf, maar liederen

als'Carmen'van Bizet/Vivela

compagnie'en vooral het in-

drukwekkende 'Soldaten koor'

uit Faust waren heerlijk om
aan te horen.

Een optreden voor herhaling

vatbaar, zowel qua entoura-

ge als uitvoerenden.
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Thys Ockersen van start met

Zandvoort-film
Afgelopen week is Thys Ockersen, samen met cameraman

Robert van Alphen en geluidsman Ceorge Bossaens, met

zijn nieuwste productie, een beeld van het huidige Zand-

voort, van start gegaan. Ockersen wil met zijn documen-

taire, die 'Zandvoort, zon en zee' gaat heten, een bijdrage

leveren aan de geschiedschrijving van onze woonplaats.

Iedereen is welkom bij BienveNu

Het centrale plein van het winkelcentrum Zandvoort Noord

wordt met de dag gezelliger. Vanaf29 juli is café Basta om-

getoverd tot een Petit restaurant & patisserie met allure.

De trotse uitbater 'Nieuw Unicum' nodigt u van harte uit.

liilll

tekst enjöto Nel Kerkm,

Het petit restaurant maakt

deel uit van één van de vele

dagbestedingprogramma's

van Nieuw Unicum. Zo is in

het zelfde winkelcentrum

Noord een creatief atelier

met winkel gevestigd waar

de bewoners van Nieuw

Unicum onder begeleiding

leuke cadeautjes maken voor

de verkoop. Sinds kort is het

petit restaurant & patis-

serie BienveNu toegevoegd

aan de dagbesteding waar,

onder leiding van professi-

onele medewerkers Rutger

v.d. Berg en Ann erna rie Keur,

de cliënten (4 personen per

dagdeel) in de keuken en in

de bediening u het naar de

zin maken.

Voorproeven

Meer dan 20 medewerkers

van Nieuw Unicum hebben

in hun vrije uurtjes hard

gewerkt om café Basta

een moderne uitstraling

te geven. Het is ze perfect

gelukt. Zelfs de aanwezige

ex-uitbaters, Anneke en

Rob Tan, waren zichtbaar

verrast overde metamorfo-

sevan hun café. Afgelopen

donderdag zaten op uit-

nodiging alle harde wer-

kers aan de zwarte tafels

en witte stoelen voor een

try-out. Het was voor chef-

kok Rutger samen met
drie cliënten de vuurdoop

maar alles liep letterlijk

en figuurlijk op rolletjes.

Men kan a ia carte eten,

ook aan de vegetariër is

aandacht geschonken en

een 2 of 3 gangen menu
is mogelijk. Verder zijn het

zelfgemaakte gebak, de

heerlijk belegde broodjes

en defantastisch high tea

zeker het proberen waard.

De prijzen zijn klantvrien-

delijk en zeer betaalbaar.

Zowel de menukaart als

de kleuren van het interi-

eur worden één keer per

3 maanden verwisseld naar

gelang het seizoen.

Geslaagde formule

Nieuw Unicum heeft, buiten

het hoofdgebouw aan de

Zandvoortselaan, nog andere

locaties om het wonen in de

lokale samenlevingte stimu-

leren. Eén is er in Zandvoort

Noord gevestigd waar de cli-

ënten zoveel mogelijk zelf-

standig wonen. Zij en ook

de cliënten van het hoofdge-

bouw kunnen meedoen aan

de aangeboden dagbeste-

ding. Begin augustus wordt

in Meerwijk/Haarlem 18 ap-

partementen met een grote

volkstuin opgeleverd. In deze

tuin kweken de cliënten als

dagactiviteit de groenten en

kruiden voorde gerechten van

restaurant BienveNu. En zo is

de kruisbestuiving, creatief

bezig zijn in samenhang met

een project, zekergeslaagd.

Petit restaurant & patisse-

rie BienveNu is geopend op:

dinsdag van 13.30-16.30 uur

en woensdag t/m zaterdag

13.30-20.30 uur en is geves-

tigd in de Celsiusstraat 196,

Winkelcentrum Zandvoort-

Noord. Reserveren is mo-

gelijk op telefoonnummer:

023-5732696.

Nadat hij het Zandvoorts

Mannenkoor en dorpsom-

roeper Klaas Koper had

vereeuwigd, interviewde

de cineast op een terrasje

op het strand mevrouw
Brands, weduwe van de be-

kende CoBra-schilder Eugen

Brands. Zij is tevens de zuster

van de bekendetoneelspeler

en Louis d'Or winnaar Hans

Tiemeijer. Mevrouw Brands

heeft al vanaf haar jeugd

in Zandvoort gewoond en

verteld Ockersen een groot

aantal anekdotes en feiten

uit die tijd. Tevens had zij een

groot aantal foto's van het

Zandvoort voor de Tweede

Wereldoorlog bij zich die

Ockersen wellicht in zijn do-

cumentaire kan verwerken.

Ockersen heeft voor zijn pro-

ductieeen subsidie van de ge-

meente gekregen maar is nog

steeds op zoek naar fondsen

omdat hij nog niet helemaal

rond is. "Ik ben alvast begon-

nen want anders gaat het al-

lemaal veel te lang duren. Ik

ben nog in onderhandeling

met een aantal personen

maar een paar meer zou wel

lekker zijn", zegt de filmken-

ner bij uitstek.

ADVERTEERDERS

Ad

Dankzij onze adverteerders kunnen wij 11 op de hooqt:

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn-,

ninistratiekantoor

K.Willemse

Algemene uitvaart-

begeleiding Zandvoort

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beachclub Riche

BeachclubTien

Bertram & Brood

Café Koper

CaféNeuf

Café Oomstee

Cense & van Lingen

Circus Zandvoort

ClubNautique

Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort

Jobtide

Joost van Diepen

Pluspunt Boomhut

Restaurant Meijershof

Sea Optiek

Skyline 13

Take Five

Van Aacken

Glaszettersbed rijf

Vanhier



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Van Lennepweg 143
Goed onderhouden 3 kamer appartement op de V verdieping gelegen van

een kleinschalig complex, nabij het strand. Woonkamer v.v. houten

vloerdelen, moderne open keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers en een

moderne badkamer. Het complex is in 1999 gebouwd en beschikt over een

afgesloten parkeergarageen berging

Om zo te betrekken!

• Licht stuukwerk

Op loopafstand van station, centrum en strand

Gebruiksoppervlakteca. 78 m2

Vraagprijs: €274.500, -

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het

Kostverlorenpark ligt deze royale fca. 175m
2
) 2 onder 1 kap woning met

5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan

beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden

en kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving

Dient gemoderniseerd te worden

• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper

Gebruiksoppervlakteca. 175 m2

,
perceeloppervlakte 299 m2

De Schelp 81
Goed onderhouden 2-kamer recreatiewoning op de V verdieping van

complex De Schelp. Dit complex is rustig gelegen, heeft een riante

binnentuin en is op loopafstand van een uitgestrekt duingebied.

Centrum en strand zijn eveneens nabij. Ideaal als tweede woning!

Woning wordt verkocht met inboedel, incl. wasmachine/ droger

Vrij parkeren!

Op loopafstand van het centrum en station

Gebruiksoppervlakteca.45m
2

Oranjestraat 1 5 zw
Verrassend ruime 20" jaren benedenwoning met souterrain, woonkeuken

met serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en besloten tuintje met

achterom. Deze woning ligt midden in het centrum en toch merk je daar

niets van!

• Midden in het centrum van Zandvoort

• Op loopafstand van het strand gelegen

• Slapende VvE

• Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Vraagprijs: €234.000, -

&>

Passage 3/21
Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 1 15 m ) op de

5e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand en zee.

Een woonkamer van bijna 50 m2
, 2 slaapkamers, separate Miele keuken,

moderne badkamer en een eigen garagebox maken het plaatje compleet.

Het complex beschikt over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum

en het historische station van Zandvoort.

• Geheel v v. dubbele beglazing

Beigingindeonderbouw

Gebruiksoppervlakte ca. 115 m2
(excl. balkons)

Vraagprijs: €289.000,-
<S>

Burg. van Fenemaplein16/3
Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) op de 2

e

verdieping gelegen met een woonkamer van ca. 50 m2
en heerlijk zeezicht,

moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers.

Dit complex beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand van het

centrum en openbaar vervoer.

Ruim appartement en zo te betrekken!

Berging in de onderbouw

Parkeren middelsvergunningensysteem

Geen servicekosten; slapendeVvE

Gebruiksoppervlakteca. 100m
2

Vraagprijs: €275.000,-
&
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Komend weekend organiseert Jan van der Meer een mee-

ting voor de vele Europese Vimeo-site bezoekers. Op Vimeo.

com staan duizenden filmpjes van gevorderde amateurs

en professionals. In navolging van een soortgelijke bijeen-

komst in New York en Chicago organiseert Van der Meer

nu dus als eerste in Europa een festival in Zandvoort.

Onze plaatsgenoot Jan van

der Meer is een autoriteit op

het gebied van gevorderd vi-

deofilmen met de nieuwste

en kleinste digitale video-

camera's. 5amen met zijn

vrouw Lidy geeft hij al bijna

25 jaar kennisoverdracht aan

videofilmersrvan gevorderde

amateurfïlmers tot en met

professionele journalisten

en cameramensen. Geen

wonder dat burgemeester

l.rlU.l.ll.'UJUM

Trouwen op

09-09-09 kan nog

'Maar echtscheiden op

die datum is al vol zeker?'

NiekMeijer onlangs dan ook

graag een bezoekje bracht

aan deze Zandvoortse on-

dernemer in de 'Van der

Meer Video Studio' aan de

Passage.

Vimeo is vergelijkbaar met

YouTube, maar dan zon-

der gevloek, spam en sex

en in de hoogste HD (High

Definition) kwaliteit. Het

veel groter beeldkader kan

zelfs nog verder vergroot

worden tot het hele beeld-

scherm.

Vele filmers, uit Engeland,

Frankrijk, België, Duitsland

en natuurlijk Nederland, zul-

len de meeting bijwonen. U

kunt dus dit weekend diverse

filmers tegen komen,want zij

kunnen het net als Van der

Meer niet laten om al les vast

te leggen! Trouwens, Van

der Meer heeft opnames
van het Jazzfestival gemaakt

die nu al te zien zijn via:

www.vimeo.com/1452560.

Jazzfestival 'nieuwe stijl' zet oude traditie voort

Onder tropische temperaturen verrichtte wethouder Gert Toonen, in plaats van burge-

meester NiekMeijer, de officiële opening van het jazzfestival 'Jazz in Zandvoort' op 31 juli

in café Neuf. Als voormalig voorzitter van 'Jazz behind the Beach' weet Toonen ais geen

ander hoeveel werk het is om een geslaagd jazzfestival neer te zetten.

door Nel Kerkman

In zijn openingswoord gaf

Toonen aan dat hij trots is dat

de Zandvoortse Jazztraditie

wordt voortgezet. "Vroeger

hielden de mensen rekening

met het boeken van hun va-

ka ntie, want 'Jazz behind the

Beach' was een begrip. Toen

ik in 1984 het stokje overnam

heb ik, samen met anderen,

ervoorgezorgd dit evenement

voorZandvoortte behouden.

Met ledeogen zag ik hoe het

kaarsje langzaam maarzeker

werd gedoofd. Het zaterdag-

programma van Jazzfestival

2008 op het Raadhuisplein

ziet erveelbelovend uit. Ook

is het geweldig dat de horeca

én het strand weer meedoen.

Namens de gemeente wens

ik Stichting Jazz in Zandvoort

(JiZ)enStichtingZandvoorts

Evenementen Platform (ZEP)

veel succes toe."

Eindelijk was het dan zover!

Met veel plezier kondigde

Hans Reijrners (voorzitter

JIZ) het Trio Johan Clement

aan en bedankte tevens de

aanwezige sponsoren voor

hun financiële inbreng.

"Want zonder deze fond-

sen was het niet gelukt om
'Jazz in Zandvoort' te orga-

niseren. Het is een goede

aanzet voor het volgende

jaar", memoreerde Reijrners.

Na alle lovende woorden

was het trio (in een andere

bezetting) aan de beurt.

Ondanks de fraaie tempera-

turen buiten was het binnen

een warme bedoening maar

desalniettemin speelde het

trio met veel passie. Na een

korte pau ze voegde zangeres

Xandra Willis, als gastsoliste,

zich bij het trio. Met haar

fantastische warme stem

en aangestoken door haar

enthousiasme kreeg Willis

de handen van het publiek

op elkaar. Het voorproefje op

^ijuli smaakte naar meer, net

zoals de overheerlijke hapjes,

aangeboden door café Neuf.

Een heel weekendverslag

van het jazzfestival leest u op

pagina 7.

Rur'li'iim

• CrunchyMais €1,25

• Koffiebroodje €1,25

• Weekendtaartje€ 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie meteen gebakje

'Y

1 ,
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

6 augustus - 14.00

Vergadering

Commissie Welstand en
Monumenten
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In Memoriam

Elke dag zonder jou,

is als de zee zonder water,

het strand zonder zand,

de duinen zonder gras,

kortom 1 groot gemis.

Lieve mama, ik hou van je.

Liefs Tineke

30-07 -2008 f

COEN
levensgenieter

Cyn, we zijn er voor je:

Duncan & Daan

Rob & Babette

Mario & Miryam

Peter

Diny

Marcel

Mike

Robin

Mustafa

Martin

Bob & Therry

Robin & Tanja

Mick & Willeke (oue pasa piayi

YANKS
Say goodbye to

'Lange Coen'

All members of the tribe

KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur de heer E. van Wonderen uit Zandvoort

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur mevrouw B. Bleijs

RK Parochie Antonius &t Paiilus,

Sparrenlaan o, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Vanaf heden voor de regio Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

- Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden ~

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbnre -

Dag eu nacht bereikbaar

023 -7515 666
EvcrtH. Schwcitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

BEAC H^ClCLUBTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant aan net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

augustus Hoog LaagW A
Hoog Laag Hoog

Do 7 04.20 08.18 16.44 20.35

Vs 8 04.55 08.54 17.15 21.20

Za 9 05.15 09.45 17.50 22.04

Zo 10 05.50 10.45 18.20 23.15

Ma 11 06.45 12.17 19.20

Dl 12 00.55 07.44 13.56 20.25

Wo 13 02.16 09.20 14.45 22.20

Do 14 03.15 11.10 15.29 23.14

BURGERLIJKE STAND

19 JULI -1 AUGUSTUS 2008

Geboren:

Dylan Anthony, zoon van: Drommel, Sander en: Hechler,

Barbel Brigitte Melanie.

Tara Christy Itha, dochter van: Hanaseth, Ivar en: Alling,

Liza Anita Dewi.

Raul Charles Leonardo,zoon van: DocampoAguiar,Alejandro

en: van der Moolen.Jeanine.

Gehuwd:
de Bruin, Raymond en: Draaijer, Anna Oera Linda.

Driehuizen,Gerrit Jan en: Kroon, Est her.

Overleden:

Bos, Antonius Wilhelm ,oud 73 jaar.

van Hal geb. de Beer, Anny Barbara Dorothea Maria, oud

89 jaar.

Tom holt, Robert.oud 78 jaar.

Reuter geb. van Duiven bode, Harmtien.oud 85 jaar.

Tamerus geb. Criekspoor, Maria Jacoba, oud 87 jaar.

Helmers,fredrikusTheodorus, oud 89 jaar.

van der Bend, Fleur, oud 74 jaar.

Ook al maken we nog

lekker broodzonder goed

winkelpersoneel verkopen we er

niks van. Vandaar dat wij op zoek

zijn naar enthousiaste

Vktt/ \ftsstkn

BI qeme n d a a I
r
H a a rl em , H e ernst ed e, H c c-f :: d o r |;-. Ve I j? rb !': o -'.. z j i d voort, www.wlpnl

Acties in Julianadorp

tegen komst van circuit

Tegenstanders van de mogelijke komst van het Zand-

voortse circuit naar Julianadorp zijn in actie gekomen. Met

flyers en een website proberen verontruste bewoners van

Julianadorp de omgeving te mobiliseren tegen de plannen

van de provincie.

De provincie (lees: vooralsnog de soloactie van Gedeputeerde

Ton Hooijma ijers, red. ZC) onderzoekt of het circuit verplaatst

zou moeten worden naar Julianadorp. De dorpeligen zijn

bang dat het niet bij een onderzoek blijft en dat er honder-

den huizen zullen moeten verdwijnen. De gemeenteraad

van Den Helder, waar Julianadorp onder valt, houdt op 19

augustus, op initiatief van de plaatselijke afdelingen van de

ChristenUnie en de PvdA, een e>ctra raadsvergadering over

het plan. Op de website van de protesterende Julianador pers

(www.langevliet.nl/actie/) valt ondermeer een aantal uit-

spraken van Hooijmaaijers te lezen:

IK wil van 5 naar 12 racedagen...

IK wil de racebaan van Zandvoort naar Den Helder

verhuizen...

IKverstrek de vergunningen...

IKga alleen uit van eigen onderzoek...

IK overleg niet met gemeente en provinciale raad...

IK wil nieuwe (luxe) woningen op de grond

van Zandvoort laten bouwen...

IK heb maling aan de overlast voor anderen, geluids-

overlast en het dakloos maken van bewoners...

IK wil de duinen en recreatie in Zandvoort

herstellen en stimuleren...

en IK wil de natuur en recreatie in Julianadorp

vernietigen...

en WIJ willen dat je met je banden van onze huizen

en Julianadorp afblijft!! Als zejouw huis zouden plat-

gooien piepje ook wel anders. (P5 Iemand die zo met

mensen omgaat verdient het woordje 'u'niet)

Het maakt duidelijk dat de plannen van Hooijma ijers

de gemoederen niet alleen in Zandvoort bezighouden.

CARTOON
DE SPELEN BEGINNEN

'"1-TAKlH-fi ff!,**'

J * nor ttfju^jraa rMfinnf neitr
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Zandvoorter klaagt bij Tweede Kamer
Zandvoorter Cor Draijer heeft zijn gal gespuid bij de

Tweede Kamerfractie van de VVD. Volgens hem is

gedeputeerde Ton Hooijma ij eis erop uit om zijn plannetje,

het verplaatsen van Circuit Park Zandvoort naar Den

Helder, coüte que coüte uit te voeren. Draijer vindt dat

de Zandvoorters als burgers van Noord-Holland achter

worden gesteld.

Het is onze plaatsgenoot

een doorn in het oog dat

Hooijmaijers (VVD), gede-

puteerde van Ruimtelijke

Ordening en Financiën van

Noord-Holland, niet wil luis-

teren naar de gemeenten

Zandvoort en Den Helder

en de meerderheid van hun

inwoners, die allen tegen

de verhuisplannen van het

circuit hebben geageerd.

Omdat Draijer bij de pro-

vincie nul op rekest kreeg,

heeft hij zich tot de Tweede

Kamerfractie in Den Haag

gewend, nadat hij al eerder

deTweede Kamerfractie van

de VVD had aangeschreven.

Beklonken

"Onlangs heeft uw partijge-

noot, Ton Hooijmaijers, een

plan naar buiten gebracht

om Circuit ParkZandvoortte

verplaatsen naar Den Helder

omdat daar zo weinig werk-

gelegenheid zou zijn. Dit plan

werd triomfantelijk na ar bui-

ten gebracht, samen met de

inmiddels tot burgemeester

gepromoveerde voormalige

wethouder van Rotterdam

en eveneens lid van uw par-

tij, Stefan Hulman. Ik wil

u verzoeken deze lieden te

stoppen, aangezien er ge-

noeg aanwijzingen zijn van

puur eigenbelang. Alleen

al de manier waarop het

gepresenteerd werd, doet

ons hier in Zandvoort het

gevoel krijgen dat alles al

beklonken is", aldus Draijer

in zijn epistel aan de VVD-

fractie. Draijer doet een

suggestie om Hooijmaijers

door een zijdeur af te la-

ten gaan: "Den Helder ligt

zo ongeveer middenin een

kwetsbaar natuurgebied:

te weten de Waddenzee. En

daar wil Hooijmaijers dus

racemotoren laten brullen.

Het enige goede plan is de

heer Hooijmaijers geruisloos

af te voeren via een zijdeu r

en zijn politieke carrière te

beëindigen, want dit kan

echt niet."

Tweede Kamer
Na een nietszeggend ant-

woord van de VVD-fractie,

wendde hij zich tot de ge-

hele Tweede Kamer. Ook in

deze brief wees hij op be-

langenverstrengeling maar

ging hij nog verder: "Al gerui-

me tijd probeert deze man

(Hooijmaijers, red.) tegen

beter weten in, zijn zin door

te drukken: het Circuit Park

Zandvoort naar De Helder

te laten verplaatsen. Dit

heeft geen enkele zin; een

verplaatsing maakt niets uit

voor het aantal dagen dat

er races mogen worden ge-

houden. Een norm die geldt

voor Zandvoort, geldt na-

tuurlijk ook voor Den Helder.

Al helemaal triest is het te

vernemen dat de vrouw van

deze gedeputeerde uit Den

Helder zelf komt en dat er in

de schrijvende pers gespro-

ken wordt over een uit de

hand gelopen kroeggesprek

waarbij Hooijmaijers wel

even zou laten zien wat zijn

macht is. Een zeer gevaar-

lijke ontwikkeling door niet

bepaald het soort politici dat

we hier in Nederland zou-

den moeten willen hebben.

Over deze zaak heb ik reeds

een klacht ingediend bij de

Tweede Kamerfractie van de

VVD en ik werd min of meer

met een kluitje het riet in

gestuurd."

VVD familie

Draijer heeft totaal 9 A4.-t.je5

geschreven maar heeft tot

nu toe geen antwoord van

deTweede Kamer gekregen.

Niet alleen Draijer maar ve-

len is de handelswijze van

de gedeputeerde een doorn

in het oog. Zelfs zijn partij-

genoot Wilfred Tates heeft

onlangs gezegd: "We zijn

allebei lid van dezelfde poli-

tieke partij, maar ja, je hebt

in je eigen familie ook wel-

eens een familielid waarje

niet zo graag bij over de vloer

komt."

Olympische Spelen

Ondertussen is Hooijmaijers

aan een omstreden handels-

delegatie naarChina begon-

nen. Hij wil,als leider van een

delegatie Noord-Hollandse

bedrijven, de handelsbe-

trekkingen tussen China en

onze provincie bevorderen

en kennis uitwisselen. Deze

besprekingen vinden plaats

in Qingdao, waar 'toevallig'

tegelijkertijd de Olympische

zeilwedstrijden plaatsvin-

den. Draijer eist dat hij met

onmiddellijke ingangterug-

keert naar Nederland.

Trouwen op een bijzondere datum
Voor degene die op een bijzondere datum wil trouwen, is de enige datum die nog bij ge-

meente Zandvoort open staat 20-08-2008. Op die datum is er (nog) geen topdrukte. Maar

wél op 08-08-08. Op die dag is het maximale aantal van 5 huwelijken gehaald.

Normaal gesproken kan op 09-09-09 vervallen en Dat 8 een geluksgetal in

maximaal een jaar van kunnen a.s. bruidsparen China is, is bijdeOlympische

tevoren een trouwdatum deze datum vanaf nu laten spelen te merken. Namelijk

worden vastgelegd. Volgens vastleggen. Maar let op: er op 08-08-08 om 8 minuten

gemeentevoorlichter Ton zijn maar 5 trouwlustigen en 8 seconden over 8 uur

van Heemst is het jaar- welkom. Ook hier geldt worden de Olympische spe-

termijn vooraanmelding vol=vol! len geopend.

COLUMN
Volgens mij...

heeft m'n appeltje een verre

reis gemaakt. Op het stic-

kertje staat New Zealand!

Normaal let ik goed op waar

m'n groenten en fruit van-

daan komt. Het liefst natuur-

lijk uit eigen land. Maar soms

sluipt heimelijk een 'vreumde'

ertussendoor. Eigenlijk zou je

de groente bij een volkstuintje

moeten halen. Heerlijk vers

en milieuvriendelijk. Ookvoor

dekinderen zou het goed zijn.

Want tegenwoordig weten ze

niet meer wat een krop sla is

en dat chips van aardappelen

gemaakt worden.

Ik weet nog goed dat mijn

vaderbijde(oude) remise langs

de spoorbaan een landje had.

Hij was in dienst bij de ge-

meente dus kwam hij daar-

voor in aanmerking. Gelukkig

was het landje niet groot

maar toch net genoeg voor

een lekker maaltje sperziebo-

nen, sla of rabarber. Als kind

ging ik, niet vrijblijvend, mee

om onkruid te wieden, boon-

tjes te plukken en water te

pompen. Daarna werd de

groenten verwerkt. De snijbo-

nen gingen dooreen speciaal

molentje waarna de verdere

procedure voor mijn moeder

was. Zij blancheerdedegroen-

ten die daarna in glazen pot-

ten werden geweckt. In de

winter aten we altijd zelfge-

kweekte (zoute) groente. We
plukten ook bramen en daar-

van werd sa pofjam gemaakt.

Het sap werd als toetje over

een beschuitje gegoten. Wat

was dat heerlijk! Ook leerde

ik garnalen pellen die de een

of ander familielid metdekro

gevist had. Ik pikte altijd de gro-

te 'garnaelen' eruit en schoof

de kleintjes stiekem naar mijn

grote zusJans die zeer behen-

dig in het pellen was.

Wat een appeltje met

een stickertje erop toch veel

herinneringen naar boven

brengt. Ik zie opeens dat in

de tuin van mijn overburen

een appelboom staat.

Ik ga straks vragen of j=

ik een appel, zonder E
een plakplaatje, mag J;

plukken. Even terug _
naarde natuur. z

J>
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Dierengeluk in Zandvoort
Maandagochtend toen de oppas van Inge Bekker haar

jongste twee kinderen wegbracht voor een weekje kam-

peren en zij langs het scoutingterrein van scouting Wil-

librordus/ Stella Ma ris liepen, deden zij een onthutsende

ontdekking. Zij zagen aan de rand van het gras een heel

klein poesje liggen en besloten het mee te nemen.

Op de terugweg deed haar

oudste zoon, die mee was

gegaan, een tweede ont-

hutsende ontdekking. Op
het terrein van de scouting

lag een plastic tas, die klaar-

blijkelijk over het hek was

gegooid, waar piepende

geluidjes uitkwamen. In de

tas bleken nog twee kleine

poesjes te zitten en wat kat-

tenbrokjes.Ookdeze poesjes

werden mee naar hu is geno-

men waar de dierenambu-

lancewerd gebeld. Mevrouw

Bekker echter besloot ze alle

drie te houden, waardoor ze

alsnog een goed tehuis heb-

ben gekregen. Inge Bekker:

"Ik ben verschrikkelijk blij

met de poesjes maar woe-

dend op mensen die zoiets

kunnen doen". Als u niet

wilt dat uw poes zwanger

wordt, laat haar dan sterili-

seren. Vaak is er een periode

in het jaar dat zoiets gratis

kan ook.

De eigenaren van de hond

deelden overal flyers uit. Met

resultaat, want een pension-

houdermeldde Duitsegasten

te hebben gehad die zonder

hond aankwamen en met

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 8 aug, aanvang 21.00 uur:

Clous van Mechelen
Quartet feat.

Colette Wickenhagen
Clous van mechelen, Tenorsax
Colette Wickenhagen, zang
Nick van den Bos, piano

Erik Heijnsdijk, contrabas

Menno Veenendaal, drums

Vrijdag 22 aug: Mulder & Mulder ft. Frits Katee

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

hond weer naar Duitsland

waren afgereisd. De gasten

hadden gezegd de hond uit

het asiel te hebben meege-

nomen.

De eigenaren van de hond

wisten via de pensionhou-

der het adres in Duitsland te

achterhalen en sprongen in

de auto richting Keulen. De

plaatselijke politie heeft de

hond dinsdagavond terugge-

vonden en teruggegeven aan

de dolgelukkige Wander.

Augustus Week 32 -2008

vrijdag I augustus 2008 is net 12,S jarig

bestaan gevierd van Bruna Balkenende.

Haast dit feit waren
3 medewerkers 12,5 ja.

Uiteraard is hier ook bij sfilgêsf

Op de Poto tussen Anneke en S,

Balkenende in de 3 jubilarissen

vlnr: Corry Balkenende, Sylvia

Halderman en Wil Bos

Hond vermist!
Luna, de Colden Retriever van strandpaviljoenhouders

Wander & Karin, werd sinds maandagochtend vermist. Een

dag later bleek dat ze door Duitse toeristen was meegeno-

men naar huis.

7 $is, 'L Muggenronde- Haarlems

wiele reven e ment door Zandvoort

9-10 Zandvoort Alive - Strandpaviljoens 13/14/15,

vanaf 16.00 uur

10 Zomermarkt - Feestmarkt met entertainment,

centrum

15+16 Swingsteesjun on the beach -

bijTake Five aan Zee

16 Spinningride- strandpaviljoen Booker,

14.00-17.00 uur

16 KLM Open - CharrtyChallenge, BN'ers golfen

voor het goede doel, 12.30-17.30 uur

16-17 Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)

Circuit Park Zandvoort

17 Koopzondagmarkt- centrum

21-24 KLM Open - Kennemer Golf & Country Club

24 Classic Concerts- Vioolconcert, Protestantse kerk

25-29 Zwem 4-daagse- Aqua Mun do, Center Parcs

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!
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Het optreden van de Zweedse Phontrattarne Big Band,

plein, heeft honderden toeschouwers getrokken. Het

door de Ondernemersvereniging Zandvoort.

De Phontrattarne Big Band is Uppsala. De spetteren

een studenten orkest uit de twee uur durende show c

Zweedse universiteitsstad ze gaven was vol uitsteken*

woensdagavond op het Raadhuis-

gratis concert was georganiseerd

bigbandmuziek.sketchesen

grappen en werd hogelijk

gewaardeerd. Mede door

het mooie weer was het

Raadhuisplein vol toeschou-

wers. Het orkest trad op op

hetopengedeeltetussende

Hema en het raadhuis.

Het Raadhuisplein gaat

steeds meer de functie van

een 'feestplein' krijgen nu

de bomen en de banken, die

vorigjaarnog in het midden

van het plein in deweg ston-

den, verdwenen zijn.

Huisomnummering vastgesteld
Binnenkort zal er op 1.700 huisadressen een brief van de gemeente op de mat vallen. In

deze brief wordt mededeling gedaan van het collegebesluit inzake de huisomnumme-

ring, die landelijk is vastgesteld in de nieuwe Wet Basisadministratie Gebouwen (BAG).

jfiANJESTRAAl
I T/H 12-9

In 2009 zal de BAG werking

treden, waarvan het doel is

om het functioneren van de

overheid te verbeteren. Het

maatschappelijk effect is

ondermeer dat fraude beter

kan worden voorkomen en

bestreden en gegevens snel-

ler beschikbaar zijn voor de

handhaving van de open ba re

orde en veiligheid.

voegingen A-B-C,

1-2-3, zwart-rood,

verdwijnen alle-

maal, /vlet name

de bedrijven zul-

len straks een hele

klus krijgen aan het kenbaar

maken van hun gewijzigde

adresgegevens.

De afdeling Publieke Diensten

van de gemeente Zandvoort

is momenteel bezig met

het opbouwen van de BAG.

Geconstateerd is dat er ver-

blijfsobjecten zijn zonder offi-

cieel adres. Met de uitvoering

van dit besluit worden daar

De consequenties zijn be- alsnogofficiëleadressen aan

hoo rl ijk ingrijpend. Panden toegekend. Het gaat hier met

als boven- en benedenwo- name om zomerhuisjes, be-

ningen, appartementen- d rijfswon in gen, opslagruim-

complexen, etc. krijgen een ten,garages,trafo'sen derge-

nieuwe nummering. De toe- iijke objecten.

In de dagelijkse praktijk

was aan dit soort objecten,

voorna meiijk voor belasting-

doeleinden, al een adres toe-

gekend. Met dit besluit wor-

den de adressen voor deze

objecten alsnog officieel

vastgesteld. De nummering

vindt plaats zoals is voorge-

schreven in de Technische

uitvoeringsvoorschriften

naamgevingen nummering

2006. Overigens kan men
aan de toekenning van een

adres geen rechten ontle-

nen.Voor heel Zandvoort zal

in 2.500 gevallen een nieuw

huisnummer worden toe-

gekend. De kosten voor de

huisnummerborden zijn be-

groot op € 25.000 (€ 10 per

adres). De uitvoeringskosten

in uren wordt geschat op

234 uur.

Teken: goed controleren
Naar aanleiding van het warme weer heeft de EHBO post

veel mensen behandeld met wespensteken en kwallen-

beten. Maar nog verontrustender is dat er de laatste tijd

steeds meer mensen zich bij de post melden met een

teek, veelal opgelopen bij een wandeling door de duinen.

Daarom enige tips als je door een teek gebeten bent.

Zorg dat hij binnen 24 uur Lyme voortbrengt, vrijwel

verwijderd wordt dan is be- onmogelijk. Verwijder de

smetting met de Borrelia- teek meteen specialetang,

bacterie, die de ziekte van te koop bij drogist of apo-

theek. Ontsmet de wond
met 70% alcohol, jodium-

tinctuur of zalf. Noteer

de datum van de beet en

houd het plekje 3 maanden

goed in de gaten. Als rond

de plaats van de beet een

rode ringvormige huiduit-

slag zicht baar wordt, wordt

geadviseerd om zo snel mo-

gelijk bij de huisarts langs

te gaan.

Met OOG en OOR
l'BE BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Overactief

Tijdens het jazz-

optreden afgelo-

pen zaterdag op het

Raadhuisplein was er

een klein misverstand

over het sluitingsuur.

Natuurlijk is het goed

dat er gehandhaafd

wordt maar dan moet

de handhaver wel op

de hoogte zijn van de

afgesproken regels en de De oudste kat van Zandvoort

uitgereikte vergunningen, is waarschijnlijk Beauty van

Er ontstond verwarring Mary Zwager. Ze heeft de

want een milieu ambtenaar kat 8 jaar geleden overge-

wilde om 00.15 uurde stek- nomen omdat de vorige ei-

ker er uit trekken. Gelukkig genaars overleden waren,

had de organisatie bijval "Ze rent nog als een jonge

van de aanwezige wet hou- meid door de kamer", vertelt

dersToonen en Tates die de Mary trots. Dankzij de goede

ambtenaarervan konden verzorging van dierenspeci-

overtuigen dat er sprake

was van een vergissing. De

muziek had vergunning om
tot 01 .00 uurte mogen blij-

ven spelen.

Jarige Buurman

De redactie ontving een e-

mail met het volgende ver-

zoek: 'Vandaag is mijn buur-

man Henry van Esch 45 jaar

geworden. Henry is nogal

een teruggetrokken figuur

die echter binnen Zandvoort

wel heel actief is bij het Rode

Kruis, Bij vrijwel elk (sport)

evenement in Zandvoort

waar EHBO gewenst is,

duikt Henry op. is het mis-

schien voor één keertje mo-

ge ik bijgaande foto ergens

te plaatsen? Ik zou het heel

leukvinden.'Nou buurvrouw

van Henry bij deze!

aalzaak Dobey is Beauty nog

nooit naar een dierenarts ge-

weest. Het enige wat Beauty

niet meer kan is zichzelf ver-

zorgen maar daar heeft ze

gelukkig dierenvriend Mary

voor, die haar liefdevol kamt

en vertroetelt.

Overboord op

het strand

Het boekwaarin Patrickvan

der Eem beschreef hoe hij

Joran van der Sloot zover

kreeg dat hij de moord op

Nat ha lie Hol loway bekende,

Overboord, is vorige week

op het Zandvoortse strand

gepromoot. Verkopers bo-

den het boek tegen een

speciale prijs aan onder

het motto 'de Nederlandse

man wil wat spannends le-

zen op het stra nd'. De meeste

kopers konden de actie zeer

waarderen.

Vol gas vooruit

Op zaterdag 9 au-

ustus van 11.00 tot

17.00 uur is bij de

Strandbibliotheek

voor jong en oud

een nieuwe acti-

viteit: Wii Wheel.

MarioKartWiiishet

eerste computerspel

dat gebruik maakt

van het Wii Wheel.

Met het stuurwieltje wordt

het racen echt beleefd! Ook

kinderen die nog nooit met

de Wii hebben gespeeld

kunnen heel eenvoudig

meespelen. Met de nieuwe

parkoersen, personages en

voertuigen kunnen 4 kin-

deren met elkaar (natuur-

lijk mogen de papa's en de

mama's het ook proberen)

in de 'Wii Tent' ga men die te

vinden is tussen de strand-

paviljoens 9 en ïovlakvoor

de Rotonde.

Kunstenaarswedstrijd

Buiten het organiseren

van musici voor in de mu-

ziektent heeft de OVZ nog

andere ideeën om het cen-

trum van Zandvoort te la-

ten bruisen. Het idee voor

een kunstenaarswedstrijd

is geboren tijdens een op-

treden bij de muziektent.

Er zijn nog geen vastom-

lijnde plannen maarVirgil

Bawits, voorzitter van OVZ,

is op zoek naar kunstenaars

of vrijwilligers die het leuk

vinden om dit voor het vol-

gend seizoen te gaan orga-

niseren. Mocht je interesse

hebben, meldjedanaanbij

Virgil: 06-55144389.

^



Vrijehuizenmarkt

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Vraagprijs:

€ 439.500,- k.k.

Brederodestraat 89 Zandvoort

• Een bijzonder royale, roma tische vrijstaande villa m tcarport, oprit

voor meerdere auto's en b sloten, riante tuin

• Totaal gerenoveerd met behou uanhaarkarakterist eke elem enten (o.a.

lood, paneeldeuren, halkenplal nds);

• Royale hal, sfeervolle waonkamer-en-suite met fraai schouw nde

deuren naar aangrenzende eet amer, eetkamer mei 1 1 L! lüU- naar achteruin.

zeer ruime woonkeuken voorzi " vsii div inbo.wapijci'atuur, bijkeuken annex

gastenverblijf, luxe badkamer ir et douchecabine, wa ddoset, wastafel, 4 laap-

kamers, vanuit marter bedroom toegang tot balkon n2e
luxe aadkamer

dubbele wastafel, whirlpool en douchecabine;

De besloten achtertuin is geleg n op het zuidoosten en heeft en opperv kte

van maar liefst ca. 330 m3
l

• Woonoppervlakte ca. 180 m', erceel 500 m', inhou d ca, 475 m'.

Vraagprijs: € 749.000,- k.k.

Haarlemmerstraat 1 Zandvoort

Een zéér royale, haifvrijstaande woning met o.a. 5 (optie 7) slaap-

kamers, oprit voor twee auto's, garage en een ruime tuin rondom!

?eg ei i an cl oö rc.a e hal, modern toilet met fontein, I slaapkamer, trapopgang

naar Ie tussenuerdieping en trapje naar...

Souterrain: l slaapkamer met zicht op en toegang tot achtertuin;

"
: ei

5

e- t n v e i d tpniü o.a eekaniii met schuifpui naar balkon, luxe keuken vzu

diu inbouwapp, trapje naar...

"
veitl epmg zon-igs ivmg met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk

-aai etitsiii;-, liapopjang naar...

.

2'tussenverdiepniii j :!.ï;p'! smsin, l apje naar...

2' verd epmg l slaapkamer, lu*e badkamer met o.a. douchecabine, ligbad,

wastafel, 2' toilet;

Woonoppervlakte ca. 200 m', perceel 450 m', inhoud ca. 5I0 mJ
.

Vraagprijs € 598.000, k.k.

1 Kochstraat 5 Zandvoort

. Royal (110 n '), uitstekend «nde houden 5-k.nr maïs nnette met balkon op

• 2 .erdi^ping 3 slaapkamers,

:: |' I
l-.llli- " "::: i-i

i
:^- ::^d-

• Het balkon is op het zuiden gele-

gen en voorzien van markiezen;

• Woonoppervlakte ca. llOm3
, in-

Vraagprijs:

€ 289.000,- k.k.

Vrijdag: Jazz in de horeca

Vraag-/huurpriJ5:

op aanvraag

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007

M.: 0655 -13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Het Jazz in Zandvoort festival heeft een groot contrast ge-

kend. Vrijdag, de vroegere Jazz behind the Bar-dag, kende

uitpuilende horeca-etablissementen. Of stond men buiten

om te roken? Mooi weer met aangename temperaturen

zorgde voor een uitstekende sfeer met meer dan uitste-

kende artiesten in acht horecazaken.

Bij café Alex stond plaatsgenoot Adam Spoor met zijn for-

matie SPOOR 5. En Spoor was op dreef. Heerlijke jazz met

knappe solo's zorgden vooreen goed concert. Ook de plaats

waar de band stond was met zorg uitgekozen. Normaal ach-

terin de zaak nu in het midden, een goede verbetering! Café

Neuf had een zeer bijzondere band gecontracteerd: Different

Cook. Een kwintet rond de pianist Kees Koek die goed in het

gehoor liggendefunky/soul/jazz speelt. Eén van de toppers

van de avond. De 'godfather' van de Zandvoortse jazz, Ger

Groenendaal, stond met zijn Mainstream Jazzcombo in 't

Lokaal. Groenendaal heeft hondstrouwe fans die de band

overal volgen, zo ook nu. Velen van hen moesten genoegen

nemen meteen plaats op het terras. De Zandvoortse Sanne
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Mans was door café Koper geëngageerd. Mans had een pri-

ma begeleidingsband, bestaande uit medestudenten van

het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en zorgde met

haar eigen arrangementen eveneens vooreen dolenthousi-

ast publiek en een uitpuilend café.

Grand café Danzee presenteerde de funk/soul formatie

Bowlegs.een zes koppigeformatie die veel covers van bijvoor-

beeld Ca ndy Duiferen Cu rtisMayfield speelt. De aanstekelijke

muziek van Bowlegs.dat al g keer tijdens Haarlem Jazz heeft

opgetreden, paste perfect bij het Danzee-publiek. Door een

misverstand was bij café Oomstee geen jazzte bewonderen.

Rudolf Kreuger stond vrijdag in Santpoort te spelen.

Als het volgend jaar mogelijk wordt dat de stichting Jazz in

Zandvoort de programmering van devrijdagjen de zondag)

in het officiële programma op kan nemen, zullen er wellicht

nogmeermensen op deze dagen afkomen.

Zaterdag: jazz op Raadhuisplein
Het zag er niet naar uit dat de tropische temperaturen van

donderdagavond herhaald zouden worden. Maar dat was

dan ook de enige onvoorziene bijkomstigheid. Want aan al-

les heeft de organisatie gedacht. Zo waren er twee leden van

het Rode Kruis aanwezig, het hele plein was met hekken af-

gesloten en de verkeerregelaars en veiligheidsmensen hiel-

den alles in de gaten. Het podium stond op een wereldplek

en de muziektent voldeed prima als technisch bolwerk.

Rondom het plein stonden drie drankpunten, van de hore-

ca sponsors café Neuf, Yanks Saloon en café Alex, te wachten

op dorstige kelen. Iedereen stond startklaar voor de eerste

aftrap van Jazz in Zandvoort.

de wisselingen van de musici op.

Om 18.00 uur stond 'onze' 5anne Mans te stralen op het

mooie, grote podium. Met veel verve zong ze met haar jazzy Ondertussen begon het heel zachtjes te regenen. Maar de

stem, perfect ondersteund door haar drie begeleiders, be-

kende en on bekende jazzsongs. Er stond veel publiek op het

plein dat speciaal gekomen was om naar haar te luisteren.

Het blijkt maar weer dat Sanne beslist een aanwinst is in

het ja zzwereldje. Tussen de optredens door vulde DJ Alwin

harde kern van jazzliefhebbers bleef om te genieten van het

Trio Johan Clement. Deze avond w;s het Trio versterk"; '"^e;

twee gastmusici: Jeroen de Rijk (pe reus ion) en Paul Bern et

(bas). Frits La n des bergen had zijn slagwerk verwisseld voor

de vibrafoon en hij was goed op dreef. On vermoei baar speel-

de hij ondermeer medleys van Lionel Hampton.

Rond 22.00 uur veranderde de miezerige regen in een tro-

pische bui. Door de Braziliaanse klanken en de warme uit-

straling van Josee Koning vergat men snel de wisselvalige

Hollandse zomer en waande men zich even terug in een

zonnigere omgeving. Josee werd vergezeld door YGropu, met

dit keer de Argentijnse Juan Pablo Dobal op piano. De stem-

ming zat er goed in en menigeen danste onder zijn paraplu

gezellig mee. Na afloop van haar optreden bedankte Josee

haar publiek voor hun fantastische ondersteuning.

Aan alles komt een eind. De hekkensluiter van de avond stond

na een korte onderbreking opgesteld. Het was Ruud de Vries

op tenorsaxofoon met zijn Beter R. de Vries Band die het

jazzfestival zou afsluiten. Tot oi.oo uurswingdenogeen en-

keling op het plein. Vooral de jon geren konden de funk, blues

en soul gemengd met jazzy improvisaties waarderen.

Het was zaterdag, ondanks de regen, als vanouds weer heer-

lijk genieten van professionele jazzmusici. Het wachten is op

'Jazz in Zandvoort' 2009!

Zondag: Jazz op het strand
De afsluiting van het jazzweekend vond zondagmiddag

plaats in drie strandpaviljoens. Het weer was jammer ge-

noeg niet uitnodigend en weerhield velen er van naar het

strand te komen.

Een grote verrassing was het optreden van Dirk Jan Ven nik bij

strandpaviljoen Skyline 13. De in 1978 geboren zanger, mond-

harmonicaspeler maar vooral begenadigd pianist, behoort

tot de top van de Nederlandse boogie woogie en blueswe-

reld. Zijn eerste inspirator was Rob Hoeke, in het bijzonder

door diens 'betonnen' linkerhand en timing. Sa men met zijn

medemuzikanten Martijn Klaver (drums) en Martin Zand

5cholten (basgitaar)deedVennikdenken aan de fantastische

optredens van Jaap Dekker vroeger in Zandvoort. Naast op-

zwepende boogiewoogienummersals'Big LegWoman'was

er ook een prachtig bluesnummer van BBKing'Everydayl got

the blues',waarbijVenniktegelijk pianoen mondharmonica

speelde. Dit was jazz zoals het bedoeld is en hij verdient vol-

gend jaar zeker een groter podium en meer publiek!

Monique van Doorneveld liet onder andere een heerlijke

'What a difference a day makes' horen en 'The girl from

I pan erna 'bracht de voetjes van de vloer van de zeer trouwe

en niet meer zo piepjonge fans.

Take Five

In strandpaviljoen Take Five aan Zee heerste weer een totaal

andere sfeer. Hier trad het Haarlemse jazzecht paar Joh an

(piano) en Vivian (bas) Mulder op, samen met saxofonist Frits

Kaatee (Dutch Swing College Band) en drummer Peter den

Boer (in het dagelijkse leven ambtenaar in Zandvoort).Johan

Mulder heeft in het verleden Millie Scott begeleid bij haar

zeer bevlogen Jazz in the Church concerten in Zandvoort.

Sinds 1995 speelt Kaatee regelmatig mee en zondag was

duidelijk te horen hoe virtuoos deze saxofonist is in num-

Beachclub 10 mers als 'Misty' van Earl Garner en het swingende 'Sweet

Bij Beachclubio was het een drukte van belang bij het op- Georgia Brown'. De Zuid -Amerikaan se klanken van Vivian

treden van het Mainstream Jazzcombo onder leiding van opdebasdeden het publiek duidelijk goed en vormden een

plaatsgenoot en saxofonist Ger Groenendaal. De lekkere warm tegenwicht tegen de in middels woeste golven buiten,

easy listen ing muziek werd hogelijk gewaardeerd. Zangeres waar slechts een enkele kitesurfer zich nog uitleefde.

J>
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Zeventig jaar met de voetjes in het zand De zandvoortse Apotheek

9 Augustus:

9:30- 19:45 Ryan Mar

Sven STettero

22:30-23:30

LIVE STAGE

Zandvoort

ALIVE
9 & 10 AUGUSTUS
STRANPFESTIVAL ZANDVOORT AAN ZEE

www.zandvoortalive.nl
5«nw>r9cene ^b Bavaria ^F^*

10 Augustus:

ngo's (Latin House}

00- 18:00 Montela Rue
00-20:00 Sven STettera

00-21:30 Gregor Salto vs

/line (IT's time forQueen
of the dessert)

00- IH:00 Mar1< Mctavish

00 - 20:00 Franklln Rodriques

00-21:30 Eltanio Estavez

30-23:30 Marcello

LIVE STAGE
17.00- 19.00 VanKessel
19.30-21.30 Buckweat
21.30-23 30 HIP (Eddy Zoêy)

B.00- 19.30 Tint

1.30-23.30 Miki

ZANDVOORT
ALIVE 2008
Een gratis n-i.,ziel-,f-=3tival as" het strand

veTasse-ae ar. esten. Peia.-e"

dansen, swingen, fr sse biertjes csck-

boq's en natuurlijk dE

ar rees

Kampeervereniging Helios bestaat deze zomer 70 jaar. De

bewoners van de ongeveer 179 kleine zomerhuisjes aan het

noord strand, dichtbij Bloemendaal aan Zee, vieren deze

week het jubileum met een flink aantal festiviteiten.

door Nel Kerkm,

Helios ontstond in decem-

ber 1938 uit twee vereni-

gingen: Hygea en Licht en

Vrijheid. Lang had Helios

echter geen plezier van

die fusie want tijdens de

oorlogsjaren mochten de

kampeerders niet op het

strand slapen. Ze logeer-

den voor twee kwartjes per

nacht bij Zandvoorters. Na

1946 werd het strand weer

vrijgegeven voor publiek.

De leden waren oorspron-

kelijk Amsterdammers en

Haarlemmers, die het heer-

lijk vonden om een zomer

lang op het Zandvoortse

strand doorte brengen.

Van tent naar strandhuisje

De allereerste onderkomens

bestonden uit tenten van

zeildoek, en later kwamen
daar de huisjes bij. Een teil

of andersoortige bak diende

als 'aan recht'. Tegenwoordig

is dat allang niet meerzo en

is er een ringleiding die het

water aanlevert. "Hoewel",

vertelt Thea Tacx (oud-be-

stuurslid) tijdens de radio-

uitzending Goedemorgen

Zandvoort, "douchen met

warm water is nog steeds

niet mogelijk. Er staan toil-

et units die de gemeente

elk jaar plaatst en uiter-

aard betalen we daar apart

voor." Vanaf haar tweede

jaar kwam Thea met haar

ouders elke zomer naar het

Zandvoortse st rand. "Ik hoef-

de niet naar school maar de

andere kinderen gingen wel

naar de Zandvoortse scholen

toe. Kampers werden ze ge-

noemd."Verdervertelt ze dat

er nog veel federatieve acti-

viteiten gedaan worden met

de andere 3 verenigingen.

Zandsuppletie

Het is niet altijd rozengeur

en maneschijn in het 70-ja-

rig bestaan van de kampeer-

verenging. In ig8o werd

tijdens een aprilstorm een

groot aantal standhuisjes

verwoest. En in 1992 moest

een derde van de bewoners

van Helios hun huisjes ont-

ruimen omdat er explosie-

ven en een antitankmijn

gevonden werden. Maar de

meest actuele bedreiging

is nog steeds de strandaf-

kalving die is ontstaan door

de verlenging van de pier in

Umuiden. Er is al een keer

een zandsuppletie geweest

maar dat zand is volgens

Thea Tacx een ramp. "Het

opgespoten zand is veel

fijner en het betekent dat

het veel meer stuift en dat

we dieper moeten graven

als we ons huisje gaan op-

bouwen." Voor de kust van

Bloemendaal en het naakt-

strand van Zandvoort wordt

een extra zandbank aange-

bracht door Rijkswaterstaat

om de kust te verdedigen.

"Vroeger hadden we nog dr ie

rijen huisjes staan en telde

de vereniging nog tweehon-

derd huisjes. Nu hebben we
twee rijen huisjes, op het

noordelijkste deel slechts

één." Toch woont men met

veel plezieren er is onderling

een goed contact. De wacht-

lijst is groot en er staan nog

steeds gegadigden te trap-

pelen om lid te mogen wor-

den om een huisje te kunnen

betrekken. Voorvreemden is

daar weinig kans op. Hoewel

men de huisjes niet mag
overdoen, blijven ze in defa-

milie en worden de kinderen

bij de geboorte al lid van de

vereniging gemaakt.

Het jubileumfeest is zater-

dagmiddag 26 juli geopend

en duurt een hele week.

Bij slecht weer is het goed

toeven in de grote feest-

tent. Het jubileumboek met

de geschiedenis van Helios

is te koop bij de kampeer-

vereniging en bij Bruna

Balkenende.

io e rommelmarkt Oud Noord

strandfestival - zandvoortaan zee
WWW2ANDVOORTALIVE.nl

Dit jaar wordt door de bewoners van Oud Noord voor de 10e keer een rommelmarkt en

straatspeeldag georganiseerd die feestelijk met een barbecue zal worden afgesloten. Op

zaterdag 9 augustus zullen daarom de Potgieterstraat, het Ten Kateplantsoen, de Ce-

nestetstraat en de Da Costastraat voor al het verkeer zijn afgesloten. Het geheel wordt

onder andere door de EMM, de gemeente Zandvoort en enkele particulieren gesponsord.

De rommelmarkt, van 9.00 dus verkopers zullen een kinderen gratis toegan-

uurtot 15.00 uur.is voor ie- eigen tafel of kleed moe- keiijk. Tevens zal er op de

dereen toegankelijk om te ten meenemen. De straat- 'buikglijbaan' voor het eerst

kopen ofteverkopen.Erzul- speeldag, tussen n.00 uur het Zandvoorts kampioen-

len echter geen kramenzijn en 16.00 uur, is voor alle schap Bui kg lijden worden

georganiseerd. De barbecue

is bedoeld voor de buurt-

bewoners van Oud Noord

die door middel van een

in te vullen formulier kun-

nen aangeven of zij al dan

niet hier aan mee wil-

len eten. Meer informatie

kunt u krijgen via Peter

Verswijveren (06-40805352)

of Bart Botschuijver

(06-21216265).

On langs ontving de redactie een anonieme brief. Normaliter

gaan wij nimmer in op dergelijke schrijfsels, maar deze keer

besloten wij daar toch iets mee te doen. Een korte weergave,

geschreven op de achterkant van een apothekersmedede-

ling: "SOS, aan iedereen die het (nog) niet wist: Wat stom,

dat ik dit lees terwijl ik al vele jaren zo blij ben met mijn

apotheek. De aandacht voor mij als mens en klant, voor de

controle van de medicatie... Elders haalde ik meermaals met

of zonder recept medicatie. Makkelijken gevaarlijk! Daarom

ben ik met velen blij met mijn dorpsplein apotheek."

Genoeg reden om eens een gesprek te voeren met Hans

Mulder, samen met mevrouw Bischot apotheker van de

Zandvoortse Apotheek op het Raadhuisplein. "De apotheek,

oorspronkelijk in de Haltestraat gevestigd, opende al in 1908

haar deuren en bestaat dus dit jaar een eeuw! Mijn vader

kwam hier in 1961. Na lang aarzelen of ik wel in dienst van

mijn vader wilde werken of zelfs maar de studie farmacie

wilde volgen, ben ik toch in 1988 in de zaak gekomen en heb

ik deze in 1992 overgenomen. Thans hebben wij 18 deskun-

dige medewerkers, meest parttime, om de ruim 8 a 9.000

patiënten van medicijnen én advies te kunnen voorzien."

Het contact met de patiënten bestaat niet alleen uit het leve-

renvan medicijnen, de apotheker controleert namelijk ook of

uw dosering wel veilig is en of uw medicijnen goed samen-

gaan met andere medicijnen of aandoeningen. "Voorlichting

is een zeer belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Dit

betreft niet alleen de wijze waarop en wan neer je een me-

dicijn moet innemen, maar ook over- en onderconsumptie.

Men denkt al gauw dat het veel beter is om minder me-

dicatie te gebruiken maar in bepaalde gevallen, zoals bij

cholesterolverlagers en osteoporose, is het van wezenlijk

belang dat wij de mensen motiveren om het geneesmiddel

(goed) in te nemen."

Jammer genoeg is de administratieve rompslomp de laatste

jaren gigantisch toegenomen en moet men zich voor ieder

wissewasje verantwoorden tegenover de zorgverzekeraars.

Daarbij komt nog dat vanaf i juli sommige zorgverzekeraars

de vergoeding van bepaalde medicijnen beperken tot de

goedkoopste variant. "Door dit beleid zijn sommige medi-

cijnen weliswaar flink goedkoper geworden, maar is deze

daling van grote invloed op de wijze waarop de apotheek

nog zorg kan bieden."

De Zandvoortse Apotheek is, behalve op Raadhuisplein 8 (tel.

5713185), sinds enige tijd ook te vinden in Nieuw Noord aan

de Celsiusstraat ig8 A (tel. 5734004).



Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

o

TeL 023-5739,,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 CS (e Zandvoort.

72 • Mob.: 06-4530455 1 • E-mail: kittywillemse@planeLnl

Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

r^sfr
m. Sportraad Zandvoort

mm I Jef Sr H«nk

Bluijö

Vanaf dinsdag 12 aM«JMStité

zijn urij weer open

Haltestraat &3 ZanAoort tej.i 02>-J/ 120&

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubels op mant voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer ete.

tik: wanden, vloereu. ramen, deuren, kozijnen, plafond?,

grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

il 11/3,3041 CB Zan !. 023-5737888

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt gepla;

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto';

Geen goederen met een waarde bovi

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenti

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (a
Indien uw advertentie niet voldoet aan i

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

Deze bon In gesloten envelop [met gepast contant geld) afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogewcg 39-1

2) BrunaBalkenende,CroteKrochtl8

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen vs<\ Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

SVP Eik cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart Vakje plaatsen

Uw(bcdrl]f!|naam

Z

I
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade

Ard.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Wiet garantie en KvK.

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame

acupressuur massage

kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Te huur:

Hogeweg 56D

Kantoorruimte met

pantry (6om 3

)

Huurprijs:€ 675,00

per maand (excl.)

Van Schaik Omaco
Makelaars

023-5712944

www.vanschaikomaco.nl

Rustige vrouw (40+) zoekt

woonruimte.

Werkzaam in so-

ciaal beroep.

Eventueel tijdelijk,

huur rond € 300.

Reacties tot 22

juli per email:

donnadi59@yahoo.com,

daarna telefonisch:

06-15024743

God vertrouwt je toe

aan zijn engelen die

over je waken waar je

ook gaat (Psalm 91:11).

Gebed nodig?

Mail het Huis van

Gebed Zandvoort:

gebed-zandvoort@

hotmail.com

Te koop:

elektrisch zonnescherm.

4,85111 breed, uitval 3.oom.

Kleur crème,

semi aluminium cassette.

Doek is geplastificeerd

en moet gereinigd of

vervangen worden.

€200,

tel. 06-5189 0322

Te koop:

kersenhouten dressoir,

Copava.Afm: 209x45x78,

op wielen.

2 Deuren en 3 laden.

Beslist als nieuw.

Van €2040,-voor€ 495,-.

Tel. 06-4611 7172

Schoonm aakhulp

oproepkracht gevraagd

voor enkele ochtenden

per week.

Hotel Anna,

tel. 5714674-

Gezocht:

Alleenstaande vrouw (49 j r.)

zoekt woonruimte.

Huurtot€6oo.

Tel. 06-20631081

Te huur:

loods/kantoor

in Zandvoort.

Ruim 330 M. 2

Ook in 2delen a 115 M 3

te huur.

Info 023-5738777

aara

DIT MAG U NIET MISSEN !

Door het gehele centrum
Veel kinderattracties

CL

Ruim 300 kramen
Diverse optredens

Holland Casino Zandvoort wenst u een plezierige zomermarkt.

-Holland
Casino

Een mooie gelegenheid om uit te g

Zin in een avondje uit? Kom dan binnenkort eens langs bij

Holland Casino Zandvoort met elk weekend live entertainment



mede mogelijk g
emaakt door-.

ÊoïeTtosition
www.poleposition.nl

(\i/é 'Jfel Qediïhi van de Z.ee

www.hotdhoogianii.nl .
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

j£ltromp

de/

Zom^marktJOayg^ÜS

ZeeT aantTekkelijke zomeTTnarkt

Komende zondag is het centrum van onze woonplaats weer vol-

ledig ingenomen door de kramen van de Zomerfeestmarkt. Circa

300 kraampjes zullen de bezoekers van alles en nog wat aanbie-

den. Niet alleen marktkooplieden van buiten Zandvoort zullen

met aanbiedingen komen. Ook diverse Zandvoortse ondernemers

in de Kerkstraat, aan het Kerkplein, in de Haltestraat en aan de

Grote Krocht hebben voor deze bijzondere markt in hun markt-

kraam voor de deur aantrekkelijke aanbiedingen voor u! Bekijkt

u bijvoorbeeld maar eens de advertentie van Confet'ti met hun

Emotion by Esprit op pagina 14!

In de Haltestraat hebben

Confet'ti, Vlug Fashion Men's

Wear, Etos, Boudoir by Sara,

CorrysKaashoek, La Bonbonnière,

parfumerie Moeren burg en Belli

e Ribelli aantrekkelijk aan biedin-

gen voor u aan de kraam voor hun

win kei. Op de Grote Krocht zetten

Rosarito (met 50% korting op de

zomercollectie!), Slinger optiek,

Dobey Zandvoort en Shanna's

ShoeRepair&t Leatherwear hoog

in. In de Kerkstraat kunt u ook

profiteren van de Zomermarkt.

De Bode heeft een kraam met

zeer aangename verrassingen!

En dat allemaal terwijl er ook

volop marktkooplieden uit het

hele land graag naar Zandvoort

afreizen om hun waar aan de

man te brengen! Het zal weer

een zeer divers aanbod worden,

waar voor elk wat wils te koop

zal zijn.

Culinair

Ook is door organisator Ferry

Verbrugge en zijn team uitge-

breid aandacht besteed aan de

inwendige mens. Over de hele

markt verspreid staan diverse

kramen met lekkere hapjes uit

verre landen. Op dit culinaire

terrein zijn natuurlijk ook diver-

se Zandvoortse ondernemers

zeer actief.

(enterParcs

_ flfl I A State of Happiness

Entertainment

De organisatie biedt ook een

aantal attracties gratis aan. In

het centrum komen twee podia

waarop diverse artiesten de, ho-

pelijk vele, Zandvoort-gangers

een breed scala aan vermaak

zullen voorschotelen. Genoemd
magworden de'SergeantWilson

show'. De vereniging die oude

legervoertuigen rijdende houdt,

Keep Them Rolling, zal komen-

de zondag op de Zomermarkt

acte de présence geven. Vijf

van hun voertuigen zal als de-

cor dienen voor de show van

Sergeant Wilson. Plaatsgenoot

Nico Vos, een zeer actief lid van

Keep Them Rolling in deze re-

gio, heeft een paar leden bereid

gevonden hun voertuigen voor

dit doel ter beschikking te stel-

len. De Sgt. Wilson Army Show

brengt nostalgische muziek. De

sergeant 'drillt' een groepje da-

mes die liedjes uit de jaren vlak

na de oorlog zingen. Vooral dat

laatste sprak Vos aan en heeft

hem doen handelen. Vijf origine-

le legervoertuigen uit vervlogen

www.hoteIzu iderbad

tijden zullen de show omringen.

Verder staan op verschillende

plaatsen gratis kinderattrac-

ties die voor nog meer feest-

vreugde zullen gaan zorgen.

Ook de straatartiesten kunnen

natuurlijk niet meer ontbreken.

Van muziek tot pantomime is

er zondag in het centrum van

Zandvoort te vinden.

De organisatie van de jaarmark-

ten, waarvan er drie per jaar

plaatsvinden, is in handen van

deondernemersverenigingOVZ

en Pole Position.Vooractuele in-

formatie kunt u de uitgebreide

website www.zandvoort.pro-

motie.nl raadplegen of bellen

met 023-5737355.

Trade Ard

www.trade-ard.nl

L-J
ZANDVOORT

FUN&GAMES BIOSCOOP CASINO h~S

M*0$\
i #Festival '

l 30 DOV. Jty^ancSvoorè

t J&Zt//<y t ^ffii/itv/t

DE COMBINATIE VAN KLASSIEK.
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT

£tos

10 augustus superprijzen op de kraam!

Eindelijk is het zover!

Dit is hier op de markt de laatste keer.

Dus gooi je tassen vol.

Dan zien we je 4 september
in de Kerkstraat weer!

I in de Haltestraat sluit 29 au

A.lr.i <-„..(

"Boudoir by sam'
Staat oof^op de

zomermarfct

Qehete coffectie, k[eding,

sieraden, slippers enz:

voor de helft van

de prijst

Off SHOE REPAIR «

BI] ONS IN DE KRAAM

NU 30% KORTING
OP ONZE

SCHOOLTASSEN

3>|£!

In de winkel
NIEUWE NAJAARS COLLECTIE!

Laatste zomercollectie 50% KORTING!

Op de kraam koopjes a» _ OP
ï.a. 5 EURO!

cht 23 - 2042 LT Zandvoo
I.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00

di t/m vrij 8:30-18:00
i 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

"DE BODE"
Ook wij staan op de Zomermarkt!

Oak ap de markt niet terras

-optiek

Staat ook op de markt met leuke

aanbiedingen vele merkbrillen

. D&fi Dolce 8{_ Gabana zonnebrillei

Exclusieve zonnebrillen van de
Nederlandse mode couturier

Mart Visser!

Kom gezellig langs

op de markt.

Wij zijn er ook met

...-.! leuke

i aanbiedingen!

iC-m Halteetraat 3S
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax(023}571 50 00

Wij zijn er ook
met zonnige aanbiedingen
voor u en uw huisdier



Kom bij ons langs voor een persoonlijk zon advies,

wij adviseren U graag hoe U mooi en verantwoord bruin

kunt worden. Tegen inlevering van deze advertentie

5 EUI'O korting bij aankoop van Lancaster

zon producten* en bij 3 Lancaster zon produc-

ten een schitterende beachbag cadeau*.

Parfumerie Moerenburg

Haltestraat 1 Zandvoort 023-5716123

«UiHi-rn,
..

I SUPER
UITVERKOOP

Belli e Ribelli
Kïndermode
Haltestraat 45 Zandvoort

ALLES
5 10 15 20 25 30

euro

Woensdag, donderdag en vrijdag (6, 7 en 8 augustus}

van 12,00 tot 20.00 uur

Zaterdag 9 augustus
van 11.00 tot 18,00 uur

Zondag 10 augustus Jaarmarkt

EMOTION BY

ESPRIT Haltestraat io A/B Tel.: 023-5713880

Dorpsgenoten
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door Erna Meijer

Gré van den Berg

Hoewel zij pas elf jaar in Zandvoort woont, zullen velen

deze in Rotterdam geboren muzikante en componiste voor

hun gevoel al veel langer kennen. Dus wordt het tijd eens

nader met haar kennis te maken.

Dooreen toeval werd de muzikale toekomst van de dertien-

jarige Cré Hoogen doorn bepaald. "Mijn ouders hadden ter

gelegenheid van hun20-jarig hu wel ij keen feestje georgani-

seerd, waar bij ook twee accordeonisten waren uitgenodigd.

Zij kwamen helaas door overmatig alcoholgebruik niet opda-

gen. Mijn vader heeft toen voor twee van zijn drie dochters

een accordeon gekocht met het argument: als wij

25Jaargetrouwd zijn, is er in ieder geval mu-

ziek! Zo is het toen begonnen. Ik kreeg les

en oefende elke dag. Al op mijn 17e ben

ik, zeer tegen de zin van mijn moeder,

beroeps geworden, wat inhield dat

ik direct al drie maanden van huis

ging om in Groningen zowel '5

middags als 's avonds op te treden

met de Mar io Ribettiband.lkwas

een streber, leefde voor de muziek

en stond er altijd, zelfs met een

gebroken enkel. Maar na zes jaar

door het land trekken ontmoette ik

mijn eerste man en besloot van het

ene op het andere moment te stop-

pen met optreden", herinnert zij zich

over heerlijke gehakt ba Hen! Zij haalden haar over om op zon-

dagmiddag te komen spelen, wel Nederlandstalig hoewei zij

voor d ie tijd voorna me lij kjazzmu zie kop haar repertoire had.

Daarna volgden ook party's op (Rijn)schepen en maakte zij

in totaal drieCd's met Rotterdamse liedjes.

Een nieuwe liefde kwam elf jaar geleden in haar leven toen

zij Jac van den Berg uit Zandvoort tijdens een optreden in

'De ballentent' ontmoette. Hoewel Gré een prachtig huis in

Rotterdam had, werd toch gekozen voor ons dorp omdat Jac

vanwege zijn betrokkenheid bij de reddingmaatschappij be-

slist hier wilde blijven wonen. Inmiddels is het

stel negen jaar getrouwden is praktisch

24 uur per dag samen opstap. Is het

niet naar hun boot in Loosdrecht

ï toch wel twee keer per

eek in Rotterdam. Daar huist

namelijk het beroemde, uit

50 man bestaande, shan-

tykoor van de brandweer

'Barend Fox'. "Tijdens de

Wereldhavendagen van

vier jaar geleden werd ik

benaderd om vaste accor-

deoniste te worden en ook

Jac zingt ondertussen zijn

partijtje volop mee. Naast de

deelname aan allerlei festivals is

het ook de gewoonte dat dit koor in

de terminal van de Holland Amerika lijn

alle cruiseschepen 'uitzingt'."

Het gezin woonde in Rotterdam en werd

verblijd met een zoon en een dochter. Na een Cré van den Berg
aantal jaren begon het tijdens een personeelsfeest

in Klaaswaal toch weer te kriebelen en ging Gré overstag. Zoals vele dorpsgenoten weten, is Gré al ja ren ook de vaste

Zij richtte samen met haar broer, die gitaar speelde, het accordeoniste (met haar prachtige Italiaanse Piermaria

Rainbow Trio op. Behalve de accordeon had zij inmiddels instrument) en dirigente van het Gemengd Zandvoorts

ook hammondorgel en keyboard leren spelen en nam zij ook Koper Ensemble. Naast de maandelijkse, zeer gezellige,

het zingen voor haar rekening. "Het waren gouden tijden, oefenavonden in café Koper treedt dit koor vanzelfsprekend

wij speelden onder andere in hetHilton hotel, maar waren

ook het huisorkest van voetbalclub Feijenoord", aldus deze

geweldig vrouw, waaraan je haar leeftijd (75) beslist niet

afleest.

op tijdens het jaarlijkse shantykorenfestival in Zandvoort

en op uitnodiging bij diverse gelegenheden. Tijdens het

700-jarig bestaan van Zandvoort schreef Gré de tekst van

het in middels vaak gezongen lied: "Zandvoort, ik wil je wel

bekennen dat ik zoveel van je hou" en daarna zowel mu-

Helaaswerdhaarman ernstigzieken had extra aandacht ziek als tekst van 'Welkom in Zand voort'. Zandvoort heeft

en verzorging nodig. Opnieuw verkocht Gré al haar instru- dus naast Rotterdam een belangrijk plekje in haar hart

menten, behalve haar accordeon. Na het overlijden van haar veroverd.

man bracht zij haartijddooralsoppasoma en bezocht regel-

matig de artiesten club van Rotterdam, waar onder andere Devisievan zowel Gré als Jac is:"Nogtienjaarop deze ma-

ook LeeTowers en RudiCarrell kwamen. Vrienden van haar nier erbij boeken, dan het iets rustigeraandoen.maarpas

hadden aan de Parkkade het restaurant 'Maaszicht', dat in op ons 95ste kopen wij dat bewuste plantje!" Het is ze van

de volksmond 'De ballentent' werd genoemd vanwege de harte gegund...

BZandvoobtse -*--

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Nog tien dagen wisselvallig weer
De komende pakweg acht tot tien dagen zitten we nog

opgescheept met een voortvarende weststroming. Voor

het Zandvoortse en Bentveldse weerbeeld iets heel ge-

woons, zo'n lange periode met overwegend westelijke

winden, maar in de hoogzomertoch minder gebruikelijk.

Zeker in het perspectief van de voorbije warme zomers

waarin die westerse lucht meestal nagenoeg ontbrak.

Het weer van de afgelopen

tijd doet meer denken aan

de dikwijls zeer gematigde

zomers uit de jaren ze-

ventig en tachtig. Toch is

er een essentieel verschil

met die koele zomers van

destijds en dat is de ge-

middelde temperatuur, die

tegenwoordig veel sneller

en gemakkelijker boven de

normaal uitkomt.

De afgelopen julimaand

had nu niet het predikaat

super en kenmerkte zich

door periodiek regenweer,

relatieve somberte en voor

het gevoel was het zeker

niet warm. Laat deze mo-

deste maand het nu toch

gepresteerd hebben om
uiteindelijk ruim een halve

graad boven normaal uit

te komen. De laatste week

van de hooimaand heeft

een belangrij kethermische

bijdrage geleverd, niet in de

laatste plaats door de ex-

treem warme nachtelijke

Afgelopen maandagknapte

het weer op onder invloed

van wat drukstijgingen.Die

verbetering zette dinsdag

deels door en gisteren op

woensdag was het zwoel

warm met een zomerse

temperatuur,zonderdat het

overtuigend zonnig werd. Nu,

op deze donderdag, hebben

we inmiddels het meeste

(onweers)water wel weer

gehad in Kennemerland.We

zaten nog even met een res-

tantje warme lucht vanoch-

tend vroeg, maar de frisse

zeewind kwam in de middag

binnen met opklaringen. De

vrijdag geeft toch ook weer

geen volledig droog weer

met een realistische buien-

kans, een koele aanlandige

wind en amper 20 graden.

Om de week alvast maar he-

lemaal door te nemen is er

rond zaterdag weer even een

weerherstel zichtbaar op de

kaarten, maar het oogt vrij

fragiel en met name zon-

dag zou het wel weer eens

tot serieuze regen kunnen

komen. Het kwik komt dan

met nauwelijks 19-20 graden

iets onderde normaal te lig-

gen. Zeer kenmerkend voor

de al genoemde westcircu-

latie is de vrij snelle afwisse-

ling van weertypen en het

voordeel van zo'n stroming

is dat er dus ook hele mooie

weermomenten zijn. Ook

volgende week blijft er volop

dynamiek in de lucht.

Weerman MarcPutto

Vr. la. Zo.n fl n
ÜWüd toniJ hlDüJ

Min 17 15

Zon 30% 40%

Neerslag 85% 75%

Wind zw.3-4 wzw.4-5 west.4-5 zw.4-5

19-20 19

12 15

45% 25%

30% 70%

Q.



Filmprogramma
07 t/m 13 augustus

pluspunt

i**pÜ5
voov £

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

EXPOSITIERUIMTEVANAF HALF
AUGUSTUS 20081

Jazeker de Expositieruimte bij Pluspunt is een

laagdrempelig podium voor aankomend talent.

Met name kunstenaars die nog niet zijn opgenomen

in het gangbare kunstcircuit worden uitgenodigd om
bij Pluspunt een tentoonstelling te realiseren. Pluspunt

organiseert ongeveer 6 exposities per jaar.Veelal betreft

het solo-exposities die de kunstenaars voor het eerst

kunnen realiseren en waarbij ze veel ervaring opdoen.

Pluspunt fungeert hierdoor veelvuldig als een opstap

naar de meer gevestigde kunstwereld.Voor de maanden

september en oktober zoeken wij een kunstenaar die

bij ons zijn/haar werk wil presenteren.

Wanneer u interesse heeft om bij ons te komen

exposeren, neem dan contact op (5740330).

ALZHEIMERCAFÉ
De afdeling Zuid Kennemerland van Alzheimer Neder-

land gaat in samenwerking met Pluspunt elke

I e woensdag van de maand starten met een Alzheimer-

café in het wijksteunpunt. De eerste bijeenkomst is op

3 september.

Vanaf 1 9.00 uur staat de koffie klaar. Om 1 9.30 start de

informatie rond een specifiek thema: Ik vergeet zoveel;

is dat dementie? Uitleg over vergeetachtigheid door een

deskundige. Natuurlijk is er ruim gelegenheid om vragen

te stellen en ervaringen uit te wisselen.Wij sluiten om
2 1 .00 uur. U kunt voor vervoer gebruik maken van de

Belbus tel: 57 17373.

GEHEUGEN SPREEKUUR
Daarnaast starten wij met een geheugenspreekuur.

U kunt hier terecht met al uw vragen over geheugen,

vooral als u meent problemen te hebben. Het spreekuur

worde bemand door deskundigen die alle tijd voor u nemen.

Een maal in de 14 dagen op donderdag van I I .tot 1 2.00

uur in het wijksteunpunt:

I I en 25 september.

ROMMELMARKT ZONDAG 7 SEPTEMBER
De markt zal worden gehouden op het parkeerterrein

van hetWinkelcentrum Nieuw-Noord. Er zullen voor

deze buitenmarkt door Pluspunt geen tafels beschik-

baar worden gesteld en de deelname aan de markt is

deze keer gratis. Bij eventueel slecht weer zal de markt

(gedeeltelijk) binnen gehouden worden.

De markt zal worden gehouden van 1 0.00 tot 1 5.00 uur

U kunt een inschrijfformulier aanvragen of halen bij

Pluspunt en de bibliotheek.

ZandvoortseCourant- nummer 32 7AUGUSTUS2008

LA ^?NTANELla
pizzeria/ rlstorante Itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

BETER MOBIEL
ttlKrtHINHIt-l.tv IA hiil.lAllilts Iklumi-

rnnmuvn

$*?4PC' ré
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mev

Adres

PC/P laats

Telefoon

Email 4
j
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordni ir J10, 2040 VB Zandvoort

Aangewaaid êij...7fic Loveöoa
Ditmaal is Aangewaaid bij... een tikkeltje anders. Helaas

heeft Bruxelies aan Zee geen tijd willen vrijmaken voor

een inhoudelijk interview. Daarom kijken we deze keer

mee, door de ogen van de 36-jarige Pascal Mousset, naar

het wel en wee van The Loveboat Party dat aankomende

zaterdag 9 augustus plaatsvindt bij Bruxelies aan Zee.

hoofdstad van Frankrijk. "Ik

woon nu voor mijn werk mi-

nimaal 2 jaar in Parijs. Dat

gaat heel mooi omdat ik

momenteel single ben, ha

ha! Ik hou erg van mensen

om me heen en vul mijn tijd

daarom met uit eten gaan,

uitgaan, muziek en plaat-

jes draaien. In het dagelijks

leven ben ikjuridisch advi-

seurvoor het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat. Parijs

is een te gekke wereldstad

waarin je alles hebt, maar

er zijn twee dingen die ik

echt misl Een wit kadetje

met een Van Dobben of

een Kwekkeboom kroket

- — ^TVf^V

en... het strand! Parijs heeft

het oudste stadstrand dat

langs de Seine ligt, maar

dat is niets vergeleken bij

de duinen en het strand van

Nederland",zegt hij.

'Doe-ma ar- normaal

-

mentaliteit*

Toen Pascal nog in Haarlem

hapje bij Bruxelies te doen,

maar vroeger hoorde ik bij

het interieur. Ik probeer nog

regelmatig bij Bruxelies City

te komen om lekker wat te

eten en een biertjete doen.

Soms draai ik zelfs nog wel

eens een plaatje! Beide be-

drijven hebben allebei de

uitstraling van een bruin

woonde, bracht hij regel- café: gemak, betaalbaar

;een bezoekje aan het eten en een 'doe-ma ar-nor-

ien jaar lang woonde
1 hartje Haarlem, maar

s kort vindt Pascal

eluk in de bruisende

Zandvoortse strand en met

feestjes was hij altijd van de

partij. Daarnaast is hij zelfs

betrokken bij evenementen

als The Loveboat Party Er is

één strandpaviljoen waar

hij eigenlijk altijd naartoe

gaat: Bruxelies aan Zee. Dit

'bruine café aan het strand'

heeft nog een broertje in

het centrum van Haarlem,

waar Pascal vijfjaar lang

achter de bar heeft gestaan.

Hij vertelt: "Vanuit Parijs

is het lastig om even een

maal-mentaliteit'. Ik vind

het te gek om in het voor- en

najaar aan het strand over

zee uit te kijken en daar is

Bruxelies aan Zee een prima

plek voor!"

The Loveboat Party

Aankomend weekend is

het weer zover: Zandvoort

Alive! Pascal is vooreen deel

betrokken bij The Loveboat

Party, welke tijdens dit

evenement plaats zal vin-

den bij Bruxelies aan Zee.

"Zandvoort Alive is een

topevenement met lek-

kere muziek. Het idee

van de Loveboat is een

herinnering aan de wel-

bekende serie in de jaren

'70 en '80. Een cocktail-

party op het 'sundeck'

met hele verschillende

mensen, crew, roddel en

achterklap, zon, boot, zee

en strand. Met natuurlijk

te gekke dansplaatjes van

nu en vooral uit die tijd!

Vorig jaar swingde ieder-

een mee. Dat willen we
dit jaar ook zeker weer be-

reiken!", legt Pascal uit.

Ik zou zeggen: zet je ka-

piteinspet maar op je

hoofd, neem een sigaar

in de hand en laat je lek-

kergaan opThe Loveboat

Party, 9 augustus vanaf

16.00 uur bij Bruxelies

aan Zee!

Wales te gast in Zandvoort
Opnieuw trad een Britse band op bij strandpaviljoen Beach-

club 10. Dankzij de internationale samenwerking van de

Stichting Classic Concerts en Club Europe Tours, trad op 29

juli The Knighton Town Silver Band met veel plezier op in

de feestzaal'van het paviljoen.

Deze brassband, al in 1945 op-

gericht, bestaat niet uit scho-

lieren, maar is een doorsnee

uit het 3.000 zielen tellende

Welsh dorpje Knighton, vlak

bij de Engelse grens. De leef-

tijd van de 35 vrouwelijke en

mannelijke muzikanten vari-

eert tussen de 13 en 74 jaar!

Populaire muziek

Het is niet de eerste keer dat

deze traditionele brass band

(voornamelijk koperinstru-

menten, echt Engels en in

Nederland niet of nauwelijks

rneerte horen) in Nederland

optreedt. Vorig jaar waren ze

onder andere te gast in het

tehuis voor oud-m il itairen in

Bronbeek en dit jaar werd in

Delft en Noordwijkgespeeld.

Het repertoire bestaat uit

populaire en dynamische

muziek uit musicals, films en

vrolijke marsen. Zo was het

altijd swingende 'Putting on

the Ritz' te horen en de ti-

telsong van de film 'Singing

in the Rain'. Het mooie

'Summertime' uit de opera

Porgy & Bess van Ceorge

Gershwin werd afgewis-

seld met muziek uit de film

'PiratesoftheCaribbean'. Het

talloze publiek genoot volop,

vooral bij de 'dog da nee' en de

op een fraaie antieke klaroen

gespeelde 'Posthoorngalop'.

Hetwasjammerdatdeband

binnen speelde en niet bui-

ten op het terras, hoewel

de weersomstandigheden

's avonds ideaal waren.

Als bes luit van deze serie spe-

ciale internat ion a Ie zomercon-

certenzal het John Flute Choir

& Big Band op vrijdag 2g au-

gustus aanstaande een gratis

toegankelijke uitvoering geven

in de Protestantse kerk.

Ontdek je Levensmissie
Hoe voelt het om bezig te zijn met dingen in je leven, dezetalenten vervullen en

]

die door omstandigheden absoluut steeds maar niet tijdens de volgende sess ie

. .. , ,. .... ij. . . komt hettweede bordaan t

lukken? Soms heb ie iemand nodig om ie ergens door-B J 6
de beurt. Via de levens-

heen te helpen en te stimuleren om te doen watje echt boQm WQrdt jg persoon _

wilt doen. Brigit Rozestraten wil degene zijn die je be- lijke blauwdruk verklaard.

moedigt en aanspoort om je inzichten ook in praktijk te Zo krijg je een goed beeld

over de samengevoegde

talenten die straks zijn in

en de opleiding tot intern te zetten in je leven. Wat

adviseur, vulde ze aan met uiteindelijk leidt tot een

de opleidingen effectieve samensmelting van je

intuïtie, loopbaanadviseur talenten en een concrete

en coachen trainer van het formulering geeft die jij als

mens nodig hebt voor de

eigen levensmissie.

brengen en patronen te doorbreken.

door Nel Kerkman

Uit eigen ervaring weet

Rozestraten welke gevol-

gen het kan hebben als

je niet datgene doet wat Talentenspel.

bij jou hoort, je unieke

zelf niet volledig te durft Talentenspel

te leven. Haar leven is zo- Een bijzondere methode van Workshop
wel privé als in het werk coachingomzichtte krijgen Rozestraten biedt in

afwisselend geweest. Ze in je unieke levensmissie is het jeugdhuis naast de

heeft jarenlang als fiscaal het Talentenspel. Het is een Protestantse kerk aan het

jurist, manager en intern speelse maar diepgaande Kerkplein een 2-daagse

adviseur bij de overheid manier om je talenten te workshop aan. In deze

gewerkt. Ze moest eerst ontdekken en te leren ken- workshop (max.8 deelne-

nen. In het eerste deel van mers) speel je je individu-

het spel kies je (uit 70 kaar- ele spel op je eigen spel-

ten) 12 archetypische talen- bord. De data zijn: 9 en 16

ten die jouw innerlijke ko- augustus van 10.00 t/m

ninkrijkvertegenwoordigen. 17.00 uur. Aanmelden kan

ziek worden voordat ze

inzag dat ze echt een an-

dere richting in moest

slaan. De al eerder ge-

volgde opleidingen zoals

spirituele veranderkunde Je kijkt naar de functies die via info@justbeing.nl.

& ^>
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee

Hele MAAND AUGUSTUS:"

Heerlijke Shaslicks

5 halen =4 betalen
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!

uw* •*&ö«Mwt Fw-hcudw-

OraL* KtmM21 -W5-571H»

^toerkoop. :
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Autobedrijf Zandvoort
HétAPKAreuretat/on

windlichten, lantarens en
bollen (windkracht w)

voor buiten.

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023-571 45 8f

www.autobedrijfzandvoort.nl

JCoene Clearing Sen/ice

10% korting op schoonmaakartikele
Voor al uw schoonmaakwerk!

if.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Opde
zomermarkt:

r*T*i Me
mmmEmzomerrestanten
i**ï*l va naf € 5,-

!

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

.

Postcode

Telefoon .

Uw op naam gestelde ZandvoortP,
™b""Bö- 1

wordt.tesamenmeteenwelkomstk.

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezoi

• Zandvoortse Met de aangehechte tegoedbon voor

r 6i 57.69 055 Zandkorrel, kunt u op een doorugewi

itarblj duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (m

advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

typt émeé
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

ip

^
uh.ï.-.üv'- Mor, .11'/

iptciaMeiben Zj-ndraortfas

ihuite<(nii«:*W s^henlnq
C\ao PinöVAcIrtj op on» cairripg

T:H«I44«7J0

nidek een niéuwe ervaring van welii

10% korting opeen
voet- reflexmassage
massageservïce ook aan huis

Old English

Fudge
Rum-rozijn met
pure chocolade.

Per zakje van

€ 3,25 voor € 2,75

Heerlijke kïpsaté met salade eo

frle^es mol. 1 drankje naar keuze

€ 8,50 voor ZandvoortPashouders

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

K&

Bezoek op
10 augustus a.s.

de gezellige

zomermarkt
op het

Gasthuisplein.

et prijsje

is haast nog
malser dan
de bolletjes:

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZnndvooitPashouders
|

is er een leuke verrassing

"PP

Uitverkoop i|

begonnen!

Voor pashoudet

5% extra korting op de

reeds afgeprijsde artikelen!

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Witte
bollen

Lekker mals

en makkelijk voor op het strand! _

6 haren =

4 betalen

1,1* PntLekn

lbod geldig lol en met woensdag I! augustus 21

en alleen in onze vesten; k jf-:i n ::
-.-ü c- 1

:

Raadhuisplein 2, Telefoon 023-5712855

:i '; (ii.li;:.
,

.-:
,

n c i'|ji'niii:;sl /k-n .:ic
... :

\

FOTO MENHO GORTER
jtnakn * c-ï.1

BI]

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*

Pasfoto's
v«r» ekmtW* p*r»wti

voorn

Halve prijs!

1

Aufschnitt

300 gram
€3,25

É

VBEEBUBCSÏn

at B4 - T. 023-5712*51 m

jh

Medina Woninginri
Elk 2 1'ouvagordijn t'oor de helft

Y(Vouw)gordij„en TTipijr

Vitriges TVinyl

;liters
an de prijs

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. u23-571611Mnro@ti az.nl

i.

r\j^S\JxT
™. beocK Si henkh idtsr

rK=a 10% Korting

op Pilates

Kijkopwww.newwaves.nl

0^3-57' 3' 5S°f infognewwaves.nl

Sea Optiek

De veelzijdige opticien voor accessoires, contactlenzen, brillen en zonnebrillen

SEAl
Sea Optiek wordt gerund door Michel en Anita

van Scheppingen. Naast een grote collectie

aan brillen en zonnebrillen doet Sea optiek

ook oogmetingen met de modernste appa-

ratuur. Verder kunt u bij Sea Optiek terecht

voor het aan laten meten van contactlenzen,

cadeaubonnen, etuis en brilkettingen. "Een bril

of zonnebril is een sieraad voor het gezicht.

De bril is een fashion item: het mag gezien

worden", vertelt Michel.

Na jarenlang in een gerenom-

meerde brillenwinkel in Amster-

dam gewerkt te hebben, besloten

Michel en Anita zelf een eigen

zaak te beginnen. "Het was een

grote stap, maar we zijn blij dat

we die hebben genomen. Het

gaat goed. We hebben veel vaste

klanten en een hoop plezier in ons

werk", vertelt Michel opgetogen.

Hij omschrijft het beroep van op-

ticien als veelzijdig en afwisse-

lend:"Er is een medisch gedeelte,

het vakmanschap en de verkoop.

Ik hou alle ontwikkelingen op het

gebied van ogen, brillen en con-

tactlenzen hee! nauwkeurig bij.

Dat moet ook wel, want anders

kan je aan de klanten geen kwa-

liteit, kennis en service bieden.

Bij ons staat het allemaal hoog

in het vaandel. Het voordeel van

het zijn van een zelfstandigeopti-

cien,isdat ik elk soort contactlens

of glas kan bestellen die de klant

wil. Als extra service komen we
ook bij klanten thuis, bijvoorbeeld

bij mensen die slecht ter been

zijn", vertelt Michel enthousiast.

Michel en Anita gaan regelmatig

naar internationale beurzen in

o. a. Milaan en Parijs, opzoek naar

de nieuwste trends en snufjes.

Michel: "We hebben de nieuwste

collecties van o. a. topmerken als

Prada.Gucci.Dior, Bulgari, Ray-Ban

en Versace. Daarnaast hebben we
ook diverse special editions."

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPas houders heeft

Sea Optiek op vertoon van de

ZandvoortPas een vaste aanbie-

ding van 'tien procent op alles'.

Deze korting geldt dus het hele

jaar door. Sea Optiek, Haltestraat 5,

tel. 5712174.www.seaoptiek.com

aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstrac.

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v. Alphens

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerst

Nympheia - www.nympheia.con.

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding -

BibiforShoes - Kerkstraat
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Foto uit de oude doos
De foto dateert van net na

de oorlog en geeft het 50-ja-

rig huwelijk van de familie

Van der Berg uit de Zeestraat

weer. Geheel links op de foto

staan Willem en Bertha Ver-

steege. je van links is To van

Zantvoort. Het bruidspaar

zit stralend in het midden,

achter hen Jan van Hon-

schooten. De 3e heer zittend

van rechts is jachtopzichter

Piet van der Berg.
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Gefeliciteerd! U hebt een prijs gewonnen

Terschelling

Er wonen 4.690 'eilanders' op Terschelling, maar in de zo-

mer lopen er minstens drie maal zoveel mensen rond. Nou,

niet alleen lopen, maar ook fietsen. Er is een totale lengte

van 70 km. fietspaden op het eiland. Terschelling is te be-

reiken met eigen boot, met de gewone veerboot (2 uur) of

met de sneldienst, een megagrote catamaran (45 minu-

ten). Het eiland staat onder andere bekend om vuurtoren

de Brandaris en Willem Barentsz.

Terschelling is in de middel-

eeuwen ontstaan en bestaat

voor bijna 80% uit natuurlijk

duinlandschap en kwelders.

De duinen en kwelders val-

len sinds 1909 onder be-

heer van Staatsbosbeheer.

Het Europese natuurre-

servaat, de Boschplaat, ligt

op het oostelijk deel van

Terschelling en is bijna 10 km.

lang. Overweldigend zijn de

enorm brede stranden waar

je eindeloos kunt wandelen.

Veel strandpaviljoens, zoals

bij ons op Zand voort, kennen

ze niet. Er staan er slechts

vier, waar het overigens pri-

ma toeven is.

Brandaris

De 54 meter hoge vierkante

vuurtoren, gebouwd in 1594,

is al van verre te zien. Op de

gevelsteen staat 'Den coo-

man tot oegh ende Merck':

voor het oog van de koop-

man/zeeman een baken.

Enige technische gegevens

voor de liefhebbers: het ka-

rakter is een schitterlicht

om de 5 seconden, duur 0,3

sec, lichtsterkte 3.500.000

candela (eenheid van licht-

sterkte, red.), zichtbaarheid

2g zeemijlen (54 km. bij nor-

maal zicht) en de vuurtoren

is bovendien voorzien van

rada r.

Willem Barentsz

De bekendste inwoner van

Skylge, zoals Terschelling

ook wel genoemd wordt, is

Willem Barentsz. Deze zee-

vaarder en poolonderzoeker

maakte drie reizen om de

noordoostelijke doorvaart

te vinden, waarbij hij de

kusten van Nova Zembla ver-

kende. Tijdens zijn derde reis

slaagde Barentsz er in om de

noordpunt van Nova Zembla

te ronden, maar kwam daar-

na vastte zitten in het ijs.Van

aangespoeld drijfhout werd

een huis gebouwd, dat be-

kendstaat als 'Het Behouden

Huys', waarin vervolgens de

winter werd doorgebracht.

De volgende lente werd een

e>ctra sloep gebouwd, zodat

de zestien opvarenden naar

de bewoondewereld konden

terugkeren. Barentsz echter

stierf een week na het ver-

trek. In het museum 'Het

Behouden Huys' is alles over

de expeditie te vinden, maar

ook over de cultuurhistorie

van het eiland.

Toeristische tips

Een boottochtje naar de

zeehonden, koffie drinken

bij 'Het Wakend Oo g', een

koffiehuisje met ingemet-

seld oog dat waakt over de

Waddenzee met leugen-

ban kje voor de Terschellingse

'Wurf', maar vooral veel ge-

nieten van de prachtige, af-

wisselende landschappen.

U kent ze wel, die opvallende enveloppen, speciaal aan u gericht met de feestelijke

mededeling dat u in aanmerking komt voor de hoofdprijs: die spiksplinternieuwe auto,

die droomreis of dat enorme geldbedrag. Heeft u echter wel eens gehoord of gezien dat

iemand ook werkelijk zo'n prijs uitgereikt krijgt? Vast niet, want het is pure oplichterij!

Hoewerkt het? Je krijgt een bericht, dat kan ook pere-mail, telefoon of fax, datje iets krijgt.

Maar... dan moet je wel eerst even iets bestellen of een bedragje overmaken voorde admi-

nistratiekosten of zo. De meeste mensen weten dat het om oplichting gaat en gooien het

'feestelijke bericht' direct in het VAM-archief (de prullenbak). Helaas zijn er ook nog steeds

mensen de dupe van deze prakt ij ken, omdat ze zo graag willen geloven dat ze die prachtige

prijs werkelijk gewonnen heb ben. Vooral ouderen trappen er vaak in.

De consumentenautoriteit geeft heel gericht waarschuwingen en adviezen:

• Negeer zulke berichten. Mail, schrijf of bel ook niet terug. Wie dat wel doet loopt kans

dat zijn naam in een 'standaard lijst' komt die wordt gedeeld met andere fraudeurs.

Verstuur in die gevallen nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of bankrekening-

nummer of creditcardgegevens.

• Betaal nooit vooruit! Onthoud:wie iets gewonnen heeft, zou niets hoeven te betalen om
de prijs te ontvangen.

• Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden misbruikt

om de oplichtingpraktijken te ondersteunen.

Meld misstanden!

Wie een dergelijk praktijk tegen komt, kan dit melden bij het speciale Meldpunt Misleidende

Loterijen via www.ConsuWijzer.nl of telefonisch via: 0880 -70 70 70. Met tips van (bijna)

gedupeerden kan de Consumentenautoriteit (CA) het probleem beter aanpakken. De con-

sumentenautoriteit is opgericht om eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten te

bevorderen. Ze richt zich op vijf aandachtsgebieden: Internet handel, Reisbranche, Algemene

voorwaarden (de kleine lettertjes), Garanties, Misleidende prijzenfestivals en nep loterijen.

Wie iets te melden heeftop deze terrein en, kan bij deze CA terecht. Verder kunt u kijken op

www.consumentenautoriteit.nl.

letthürLeó
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Een aantal dagen is het

al drukkend warm. We
worden gepest door on-

weersvliegjes. Op het

strand is het weer een

topdag: ze liggen als sar-

dientjes in een blikje. Veel

gasten zien er ook zo uit.

's Middags rond een uur

of drie vult de lucht zich

ineens met grote donkere

wolken. Jippie! Wij nemen

onze positie in. De heie

familie neemt plaats in

de erker van ons dertiger

jarenhuis in zuid. Oma is

ook van de partij Zij heeft

absoluut toegevoegde

waarde in verband met
het commentaar. Theo

Koomen is er niets bij.

Plotseling barst er een

wolkbreuk los. De badgas-

ten verlaten massaal het

strand. En hoei Hilarische

taferelen voor onze deur

en wij zitten op de eerste

rang. "Moetje kijken!"

roept oma, "die mevrouw

heeft de Keukenhof op

haar kop. "Een dame met

badmuts waarop decora-

tieve plastic bloemen prij-

ken, holt voorbij. Gelukkig

wordt haar haar niet nat.

Omdat het noodweer de

gasten zo overviel (ze had-

den kennelijk allemaal de

oogjes dicht tijdens het

bruin bakken) namen ze

niet de tijd zich even aan

te kleden. Dus slechts ge-

kleed in badpak ofzwem-

broek met daaromheen

een badlaken gewikkeld,

een zonneparaso! boven

het hoofd, rennen ze naar

hun auto's om vooral niet

nog natter te worden

dan ze al zijn. In die tijd,

de zestigerjaren, was het

absoluut not done om
zo schaars gekleed over

straat te gaan. Zelfs niet

in onze badplaats van

internationale faam. Je

kon er zelfs een bekeuring

voor krijgen.

Tijdens een wolkbreuk

of wanneer hagelstenen

naar beneden stortten,

stond onze gang altijd vol

met wandelwagentjes.

Moeders met kindertjes

schuilden tot de ergste bui

over was en mijn moeder

deelde glaasjes limonade

uit. Voor de badgasten

was het een abrupt en

teleurstellend einde van

hun dagje Zandvoort aan

de zee, maaronze dag kon

niet meer stuk.

£>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingen van 22 en 29 juli

en de verdere in de weken 30 en 31 door het college genomen

besluiten zijn 5 augustus vastgesteld. Op 29 juli jl. waren er,

vanwege vakanties, onvoldoende collegeleden aanwezig om

officiële, juridisch gezekerde, besluiten te kunnen nemen.

De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- Wilhelminaweg 7, bouw klompenhok, ingekomen 28 juli

2008,2008-1491^

- Mr. Troelstrastraat 21, vernieuwen kozijnen, ingekomen 29

juli 2008, 2008-150LV

- Brede rodestra at 39, ontheffing parkeren in voortuin, ingeko-

men 29 juli 2008, 2008-1 5iVr

- Ronald Ketellapperstraat 18, uitbreiden woning, ingekomen

30 juli 2008,2008-1 52 Rv.

Eentvdd

- Saxenrodeweg 101, uitbreiden woning, ingekomen 24 juli

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

-verlengde Haltestraat 77, slopen asbesthoudend dak, verzon-

den 29 juli 2008, 2007-2615.

VerkeersbesluitKLM Open fase 3

Besluit:

i. het college van Burgemeester en Wethouders besluit om:

Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kennemerweg middels

het plaatsen van de borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990

op de volgende locaties:

- in de 's Gravesandestraat ten oosten van de Amperestraat

(twee keer);

- in de Kamerlingh Onnesst raat ten westen van de Amperes-

traat (twee keer):

2. de in de verkeers besluiten KLM open Fasei en KLM open Fase

2 genomen besluiten blijven in van kracht tijdens Fase 3;

3. de bebording bij het evenement te plaatsen van 18 augustus

2008 tot en met 27 augustus 2008;

Verkeersbesluiten Zomermarkt

het college van Burgemeesteren Wethouders besluit om:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke maatregelen inclu-

sief de borden conform model Coivan bijlage I van het Regle-

ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende

- In de Achterweg om

te gaan;

ichting de Haltestraat teg(

- In de Diaconiehuisstraat direct ten weste

- in de Koningstraat direct ten westen van dl

- in de Kanaalweg direct ten westen va

- in de Willemstraat direct ten westen 1

- in de Oosterstraat direct ten noorden

e Oosterstraat;

Oosterstraat;

1 (noordelijke

van de Koninginnewej

io straat direct te noc

s Slegersstraat direct te zuidei

- in de Prin:

ten westen

- In de Schi

Davidsstraat;

- In de Grote Krocht direct ten Noorden

- In de Oranjestraat direct ten noorden

- In de Swaluëstraat direct ten noord

plein;

- In de Pakveldstraat direct ten oosten \

-Op het Gasthuisplein direct ten zuid<

met de Gasthuisstraat;

- In het dorpsplein direct ten oosten va

- In de Haltestraat direct ten zuiden var

uidelijke rijbaan) direct

'an het Gasthuis

e Swaluëstraat;

e Sandrlnastraat;

e Zeestraat;

2. op vrijdag 8 augustus 2008 de borden E01 (Verboden te

parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 met onderbord 'zondag aanstaande' te

plaatsen op de locatie van de zomermarkt 2008 om zodoende

de locatie vrij te houden van geparkeerde auto's;

3. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 9 augustus na

12.00 uur tot en met maandag 11 augustus tot 12.00 uur;

4. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij-

ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze

mededeling in éën of meer plaatselijke dag- of weekb adem

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient veipeiïki ts gar-m

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-1700 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u vla het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

'ordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Verg umi ngve- lening op werkdagen te lefomsch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Adventure Race

Krant ni
O7ANI)V001lTSt

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Pepijn Paap naar Buil of Africa

Plaatsgenoot Pepijn Paap is momenteel onderweg naar

Zuid Afrika om daar mee te doen aan een 6oo km lange

adventure race, the Buil of Africa. De wedstrijd zal be-

staan uit diverse onderdelen die non-stop achter elkaar

worden uitgevoerd. De race zal maximaal 7 dagen in be-

slag nemen waarbij 24 uur per dag wordt doorgegaan om

de finishlijn te behalen.

De Buil of Africa wordtvoor de editie van 2008 is geko-

de2ekeergeorganiseerd.ln zen voor de Oost Kaap, het

2005werd dewedstrijd ge- Transkei gebied. Dit gebied

houden in en rondom het staat bekend als geïsoleerd

natuurpark Richterveld op maar ook om zijn ruige

de grens met Namibië in schoonheid. De felle zon,

de Ka la ha ri woestijn. Voor de bergen maar ook de hel-

AUTOSPORT

dere sterren 's nachts en de

verfrissende oceaanlucht

maken van dit avontuur een

onvergetelijke herinnering.

WK
De wedstrijd die gehouden

wordt van 9 tot en met

16 augustus is een kwali-

ficatiewedstrijd voor het

Wereldkampioenschap
Adventure Racen in 2009

dat in Portugal gehouden zal

worden. Het team van Paap,

bestaande uit 2 dames en 2

heren, gesponsord door Falke

kleding en Sleepmonsters,

heeft als doel deze kwalifi-

catie binnen te halen voor

Nederland.

Unsupported

Deze Buil of Africa valt on-

der de categorie 'unsup-

ported' en 'expedition style'.

Unsupported betekent dat

de deelnemers geheel op

zichzelf zijn aangewezen

gedurende de hele wedstrijd,

ze mogen geen assistentie

van buitenaf ontvangen.

Expedition style wil zeggen

dat de wedstrijd tenminste

3 dagen en 2 nachten kent

waarin wordt doorgegaan.

Het maakt een groot ver-

schil of een wedstrijd 24 uur

duurt of expedition style is.

Planning, verzorging, mate-

rialen en teamspirit zullen

ervoor moeten zorg dragen

dat het team ook de moei-

lijke momenten doorkomt

en de finish lijn bereikt.

Volgen

De wedstrijd is te volgen via

www.bullofafrica.com waar

een live leaderbord aanwezig

is en waar de teams via CPS-

tracking kunnen worden ge-

volgd.Teams mogen zelfgeen

GPS gebruiken, ma ar worden

vanuit veiligheid voorzien van

een GPS-zendertje. Deze geeft

elke 15 minuten een signaal

af dat via Google Maps is te

volgen, zodat het thuisfront

exact kan zien waar het team

zich bevindt.

Eerste team Dutch GT4 bekend
Nog geen maand na de presentatie van het Dutch GT4

Championship, waar deze krant al over berichtte, is de

eerste inschrijver bekend geworden. Niemand minder

dan plaatsgenoot Allard Kalff zal met een Ford Mustang

aantreden in het nieuwe multi-merken kampioenschap

dat tijdens de Paasraces in 2009 haar debuut beleeft.

Kalff deelt de Mustang sa- voor Toerwagens &< GT's, is

men met Michiel Campagne. Campagne geen onbekende

Met vele jaren race-ervaring op de circuits. De resultaten van

in diverse historische race- hem doen niet onder voor die

klassen, waaronder het van Kalff.dieufteraardookgeen

Nederlands Kampioenschap onbekende op de circuits is.

Het duo mengt zich in de

strijd meteen Ford Mustang

FR500C. De auto is speciaal

in Amerika gemaakt vol-

gens de GT4 reglementen.

Hij is voorzien van een 5 liter

Ford V8 motor en levert 420

pk. Met de aanschaf van de

Mustang hebben Kalff en

Cam pa gne d i reet een com pe-

titieve auto tot hun beschik-

king. Afgelopen jaar werd de

mogelijkheden van de auto

eens te meer duidelijk toen

de Belg Eric de Doncker met

zo een auto de Europese GT4

titel op zijn naam schreef.

Ook dit jaar is de Mustang,

met een leidende positie in

het kampioenschap, erg suc-

cesvol.

Onder de vlag van Tachyon

Motorsport team zullen de

beide coureurs hun kunsten

laten zien. Het team uit Soest

bestaat al driejaar en kwam
voorheen uit in veelal his-

torische klassen. Met deel-

name aan het Dutch GT4

Championship slaat het

team een nieuwe weg in en

houdt de de ur open voor nog

eens 2 GT4's.

Kalff blikt vol vertrouwen

vooruit naar het komende

seizoen: "Ik heb er alle ver-

trouwen in dat ik samen

met Michiel en Tachyon

Motorsport mooie resultaten

kan boeken in het Dutch GT4

Championship. Het zal geen

makkelijke opgave worden

om direct de titel te pakken,

lettend op het grote aantal

automerken wat mee dingt

naar de titel, maar ik kan nu

al niet meer wachten tot we
van start gaan."

Deeerste race van het Dutch

GT4Championship zal plaats-

vinden tijdens de Paasraces

op n en 13 april 2009 op

Circuit Park Zandvoort.

SOFTBAL

Verlies ZSC-softbaldames
Het damessoftbalteam van ZSC heeft de eerste thuiswed-

strijd na de zomerstop met 4-11 verloren van de ongesla-

gen koploper in de Ge klasse E, Vennep Flyers 2. Nadat

de Zandvoortse verdediging in de eerste slagbeurt geen

punt moest incasseren, scoorde Vennep Flyers 2 in de 2e

inning wel in ruime mate.

ZSC-werpster Wilma van

Riemsdijk (4 x 3-slag, o x

4-wijd, 12 honkslagen te-

gen) moest vijf honksla-

gen incasseren, waaronder

een twee-en driehonkslag.

Samen met een veldfout

betekende dat een 0-6 ach-

terstand.

Vennep Flyers vergrote

in de 4e inning de voor-

sprong naar 0-7 op basis

van een honkslag en een

Zandvoortse veldfout. In

de gelijkmakende inning

kwam Nieki Valkenstijn met

4-wijd op de honken. Twee

gestolen honken, waaronder

dethuisplaat beteken den 1-7.

Inde6een7e inning scoorde

de Flyers nog vier runs, In de

gelijkmakende slagbeurt

kon ZSC de nederlaag nog

een wat dragelijker aanzien

geven. Sonja Koper, Denise

Kerkman en Sylvia Koper (2

uit 4) sloegen honkslagen.

NiekiValkenstijn,Martina en

Marcelia Balk volgende hun

goede voorbeeld waardoor

de eindstand op 4-11 kwam.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor

K.Willemse

Algemene uitvaartbegel

Zandvoort

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

BloemsierkunstJefSi

HenkBluijs

Bruna

Café Alex

Café Oomstee

Circus Zandvoort

ClubNautique

Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Joost van Diepen

La Fontanella

Pluspunt

Pole Position

Printing People

She Satehcafé

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Van Schalk Omaco Makelaars

VanVessem & Le Patichou

Vanhier

Vrijehuizenmarkt.nl

Zandvoort Optiek

Zandvoort(A)Live

Zomermarkt:

Belll E, Rlbelll

Boudoir bySara

Confet'ti B.V.

Corry's Kaashoek

De Bode

Dobey Zandvoort

Etos

La Bonbonnière

Parfumerie Moerenburg

Rosa r ito

Shanna's

& Leathei

Slinger Optiek

Vlug Fashion Men's Wear

e Repai

JS>
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Jan Sneijerplein 3
In de luwte van hei centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit vrijstaande

woonhuis met oprit voor 2 auto's, besloten tuintje, 2 schuurtjes en 5

slaapkamers (waarvan 2 in het soutrrrainl Het huis is rond 1978 gebouwd,

beschikt over 4 woonlagen en is.ekei uw bezoekje waard.

Sfeervolle woonkamer met balken plafond

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Begane grond beschikt over een piauui/envioer

Gebruiksopp. ca. 150m
2
,perteeiopp 143m'

Vraagprijs: € 475.000,

Max Euwestraat15
In kindvriendelijke en rustige woonomgeving gelegen goed

onderhouden 2 onder 1 kap woonhuis met een voor -en achtertuin,

4 slaapkamers, garage, oprit en achterom.

Alleen bestemmingsverkeer

Keuken, toilet, badkamer beschikken over het centraal

afzuigsysteem

Centraal gelegen t.o.v. strand, centrum en openbaar vervoer

Gebruiksopp. ca. 120 m2
,
perceel o pp. 255 m

2

Swaluestraat29-A
Op de 2e en tevens hoogste verdieping bevindt zich dit moderne 3 kamer

appartement (thans 2 kamers) gelegen in het kleinschalige complex

Prinsenhof Résidence, met ruime woonkamer, moderne keuken, moderne

badkamer en balkon. Het complex beschikt over een lift en inpandige

parkeerkelder met bergingen.

Zote betrekken!

Eigen combi ketel

Gebruiksoppervlakte ca. 65 m2
(excl. balkon)

Burg. Engelbertsstraat 72
Hot el/ CafeVRestaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van

Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede

uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill

restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en

heeft tevens een aangenaam, ruim terrasaan de straatkant.

Op de 1* etage is behalve vier 1 -persoonskamers ook een 4-persoons

appartement te vinden. Op de 2" etage zijn nog eensacht

1 -persoonskamers.

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70

• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs: €845.000, -

<&>

Wilhelminaweg 13
n het groene hart op 316 m2

eigen grond gelegen, charmante half

vrijstaande 20-er jaren woning met fraai aangelegde voor -en achtertuin.

De woning beschikt over authentieke details, 5 slaapkamers,

royale L-vormige living, garage en oprit voor meerdere auto's

Volledig gerenoveerd in 2002, met behoud van het charmante karakter

Absoluut de moeite waard om deze woning van binnen te bekijken!

Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs: €679.000,-
<S>

Zeestraat 58 'Pension Mara'
Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als

pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin

(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed

onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van

het strand en midden in het centrum.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)

Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2
(excl. de balkons en bergingen)

Perceeloppervlakte 305 m 2

lnhoudca.740m
3

Vraagprijs € 795.000,-
&



4e jaargang • week 33

14 augustus 2008
Het wekelijkse nieuwsblad

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

0ZANDVOORTSE
Courant

rtCTUEEL
Opening nieuw
VVV kantoor
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• Pompoenkorn € 1 ,25

• S witte Pistolets€ 1,75

• Weekendtaartje€ 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

V^ J

ZONNEBRIL OP
STIRKTE ACTIE

Deze maand bij veel

merk zonnebrillen

glazen op uw
eigen sterkte gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

VVV kantoor

verhuisd

k \ fL
ëïh-tP'

H
i ,4

1

'Dus de sloop in LDC

kan jeginnen!'

Zomerreces politiek weer voorbij

Het zomerreces is voor de Zandvoortse politici weer voor-

bij. Komende week dinsdag, woensdag en donderdag zijn

weer de eerste drie commissievergaderingen in de aan-

loop naar de raad van 2 september.

Dinsdag zullen de leden van

de commissie Raadszaken

zich gaan buigen over een

interessante agenda. Jerry

Kramer vraagt een toe-

lichting op de WVC. Hij wil

graag van het college weten

waarom het voorkeursrecht

op een aantal panden in het

Middenboulevard-gebied is

afgehaald. Een ander punt

gaat over de Verordening

'gunning opdrachten door

toekenning exclusief recht'.

Deze verordening geeft het

college de bevoegdheid orn bij

wijze van uitzondering op de

aan bestedingsplicht, gemeen-

telijke opdrachten niet in de

markt te zetten maar exclu-

sief te gunnen aan met name

genoemde publiekrechtelijke

rechtspersonen. Het meest in-

teressante agendapunt wordt

weer voor het laatst bewaard.

'OPZ heeft naar aan leid ing van

een aan de omwonenden van

de busweg gezonden brief

over werkzaamheden aan de

busbaan vragen gesteld.

vervolg op pagina 3
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Ondernemersborrel

Donderdag
21 augustus

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

htclassjc
Jt^- coTrcTfi Ct

s

Kerkpleinc oncerten:

Zondag 17 aug. 2008
Viool- en ofgelconcert

Emmy Veihey - viool

AartBergwerff- orgel

Aanvang: 15.00 urn-

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De schoolbel klinkt weer

Het nieuwe schooljaar 2008-2009 was " augustus zowel voor ouders, kinderen als leer-

krachten een spannende dag. Voor het onderwijs in Zandvoort betekent het nieuwe

schoolseizoen veel veranderingen: één noodschool voor alle groepen van de Maria-

school, start van de bouw van de brede school en geen zes maar zeven basisscholen.

door Nel Kerkmi

Bij de Mariaschool is men
blij met het nieuwe school-

jaar."Er is reden genoeg om
feest te vieren", vindt direc-

teur Carla Went,"want sinds

jaren zitten alle 8 groepen

weer in één gebouw bij el-

kaar. Weliswaar in de nood-

school, in afwachting van

de nieuwe brede school,

maartoch reden genoeg om
feest te vieren." Op symboli-

sche wijze werd de 'nieuwe

school'doorgeknipten lieten

de leerlingen onder de klan-

ken van een draaiorgel 180

ballonnen omhoog gaan.

De nieuw opgerichte zeven-

de basisschool 'De School'

heeft tot op het allerlaatste

moment in spanning geze-

ten welke locatie men van de

gemeente toegewezen zou

krijgen. In eerste instantie

was het pand van de voor-

malige gereformeerde kerk

aan deJulianawegeen optie.

Maar omdat de ontheffing

voor het bestemmingsplan

nog niet klaar is, is in onder-

ling overleg besloten om
de sociocratische school

tijdelijk twee ruimtes in de

Beatrixschool aan te bieden.

De verwachting is, dat in ok-

tober/november 'De School'

naar de locatie van de kerk

verhuist.

vervolg op pagina 4

Auto Strijder

Zandvoort

pluspuntOPEN HUIS
Zaterdag 30 augustus

12:00- 17:00 uur

Flemingstraat SS

Presentatie nieuwe programma
seizoen 2008/1009

U BEN! VAN HARTE WELKOM!

rig, 20 en 21 augustus

Commissievergaderingen

van de Gemeente ZandvooTt.

U vindt de agenda's in de gemeente-advertentie in deze krant.
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Pietertje Termes - Verhoeven
-Rietje-

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend

ersoneel van de afdeling 'De Branding' in het Huis

i de Duinen.

Piet Termes

Paul Termes

Petra Exel

Stan, Britt, Thijs, Vince
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Dank

Voor e

Da

voor een liefd

woorden, g

en handdruk

ik voor het m
onze lie

esproken of geschreven,

edeleven na het overlijdeZT

Jacob Schuiten

Jaap

Uit alle rnaam: D.G. Schuiten-Veenstra

Zandv ort, augustus 2008

WATERSTANDEN Dl HriÉÉÉWÜn.^H

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van. overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden -

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evcit H. Schwcitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

:hX]beachAc lubTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

BURGERLIJKE STAND
2 AUGUSTUS - 8 AUGUSTUS 2008

Geboren:

Julia Isa beila, dochter va mLogmans, Emilen: Lefferts
r
Yvette

Annemarie.

Niels Ger rit Joseph, zoon van: Schaap, Vol kert And ré Wij na nd

emJuffermans, Lilian Jannette.

Ties Dominic, zoon van: Brok, Dennis Christiaan en: van

Eldik,Manon Dina Patricia.

Britt, dochter van: Paap, Maarten en: Brussel, Desirée

Carmen.

Gehuwd:
Zwiers, Bernardus Johannes en: Op hof, Melanie.

deJong,Gertjan Koos en: van Groenigen, Brenda.

deJong.Rolf en: van der Drift, Elisabeth Diane.

Philips, Erwin en: Grauwelman, Nancy.

Overleden:

Borghart, Coen raad, oud 46 jaar.

van Koningsbruggen,Pieter, oud 8 7 jaar.

Rober, Hans Rudolf, oud 68 jaar.

van Adrichemgeb.Wijckmans.Magdalena Joseph ina Maria,

oud 70 jaar.

restaurant ssn het strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

augustus Hoog LaagW A
Hoog Laag Hoog

Do 14 03 15 11.10 15.29 23.14

Vr 15 03 50 12.05 16.10 23.50

Za 16 04 20 12.40 16.40

Zo 17 00.25 04.49 14.05 17.09

Ma 18 22.55 05.19 05.06 17.45

Dl 19 01.24 05.50 15.41 18.15

Wo 20 02.10 06.27 14.20 18.51

Do 21 02.39 07.05 14.44 19.27

KERKDIENSTEN
ZONDAG 17 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

Oecumenische dienst

Voorgangers ds. D. Nicolai en pastor D. Duijves

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

Zie Protestantse Kerk

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uurdeheerJ.Wesseling

Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 3g-i 2042 GE Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og. 00-16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdljk

Tel. 06-4342 9783 lettyÈPza ndvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis

Tel. 06 - 460460 26 gill :a ndvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 -1448 2685 -joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Dlemen

Verspreiding :ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9 250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Planning & Control

Woensdag is de commis-

sie Planning & Control bij-

een. Zij gaan het hebben

over een experiment dat

op het gebied van volks-

huisvesting gestart wordt

en waarbij de grenzen

tussen de woningmark-

ten van Velsen en Zuid-

Kennemerland worden

opengesteld. Op basis van

de resultaten hiervan zal

bekeken worden of het

permanent openstellen

van beide woningmarkten

tot de mogelijkheden be-

hoort, dit om de doorstro-

ming in beide gebieden te

bevorderen. De commis-

sieleden van Planning &
Control kunnen met het

college discussiëren, het

is uiteindelijk wel een col-

legebevoegdheid. Ook bij

deze vergadering zit het

'venijn' in de staart. Op
verzoek van de VVD wordt

het college verzocht een

toelichting te geven op de

verplaatsing van deweek-

markt.

Projecten & Thema's

Bij uitzondering zal donder-

dag de commissie Projecten

& Thema's bijeen komen.

Het eindrapport van de

haalbaarheidsstudie voor

'collectie Attema' is gereed.

Voordat hierover voorstel-

len voor de besluitvor-

ming worden ontwikkeld,

is een discussienotitie op-

gesteld waarin de conclu-

sies van het eindrapport

verbonden worden met
actuele ontwikkelingen

rond het Gasthuisplein en

Zandvoorts Museum. OPZ

heeft voorgesteld om 'Het

Wapen van Zandvoort'door

de gemeente aan te laten

schaffen en samen met de

'schuur van Dorsman' in

het Zandvoorts Museum
te laten opgaan. Tevens wil

OPZ dat het Gasthuisplein

anders wordt ingericht.

Alle drie de vergaderingen

zijn in de raadszaal van het

raadhuis en beginnen om
20.00 uur. De ingang is op

het Raadhuisplein.

plllSPUrlt Buitenschoolse opvang De

Spelen me

Dfessionele opvang voor uw k

n gerust hare afwezig zijn.

ren • Huiselijke sfeer • Plez

FlemintjstraatSS • 204IVW Zandvoort
T: 023 - 57 I 73 73 / 57 40 330 • F: 023-57 I 6 865

infoiQJpluspun tzandvoort.nl www.pluspuntzandvoorC.ni

CARTOON

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
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Nieuwe wet overhuisriummeririg

zorgt voor veel rompslomp
Veel mensen die in aanmerking komen om binnenkort een

nieuw huisnummer te krijgen,weten vaak niet waarom dat

is. De wet BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is

vorig jaar oktober aangenomen en zal waarschijnlijk me-

dio volgend jaar in werking treden. Het geeft voor zowel

inwoners als voor het ambtelijk apparaat veel rompslomp.

In het wetsvoorstel wordt

geregeld dat gemeenten een

beperkte set basisgegevens

over gebouwen en adressen

bij gaan houden in een geau-

tomatiseerde registratie. Deze

gegevens dienen vervolgens

door alle overheidsorganen

verplicht gebruikt te worden

bij de uitoefening van hun

publiekrechtelijke taken. De

BAG, als onderdeel van een

stelsel van basisregistraties,

draagt bij aan een verbeter-

de informatiehuishouding

van de overheid ten behoeve

van onder meer de verbe-

tering van dienstverlening

aan burgers en bedrijven, de

openbare orde en veiligheid

en adequate informatie voor

beleidsvorming en fraudebe-

strijding. Beoogde invoerings-

datum van de wet is medio

2009. Vanaf dat moment

moeten de gemeentelijke

BAG-registraties gereed zijn.

De BAG bestaat uit de Basis

Gebouwen Registratie (BGR) en

de Basis Registratie Adressen

(BRA). De BGR is een objecten-

registratie, waarin bepaalde

objecten concreet worden af-

gebakend en van een unieke

aanduiding worden voorzien.

De BGR kent vier typen objec-

ten: panden, verblijfsobjecten,

standplaatsen en ligplaatsen.

Aan verblijfsobjecten, stand-

plaatsen en ligplaatsen wordt

een uniek adres toegekend.

Deze adressen zijn opgeno-

men inde BRA.

Een uniek adres is een adres

dat slechts één keer wordt

uitgegeven. Aanduidingen

als 32 rood, 29/1 of 83-II zul-

len worden omgenummerd.

Indien in een straat een klein

probleem is, bijvoorbeeld

31/1 en 31/2, dan wordt dat

omgenummerd naar 31a en

31b. letters mogen dus wel.

Mocht dat nog een probleem

opleveren dan mogen er na

de letter weer cijfers komen,

bijvoorbeeld 3iai en 3ia2. Let

wel, de cijfers achter de let-

ter mogen niet in superscript

zijn (klein en bovenaan zoals

bij machtsverheffen) maar

normale cijfers. Schuine stre-

pen en mintekens zullen dus

worden omgenummerd.

Volgens de eerste gegevens

zou het in Zandvoortgaan om
2500 adressen. De gemeente

heeft aan 1700 bewoners een

brief gestuurd met medede-

lingen rondom deomnumme-
ring.Voordeomnummering is

€10 peradres beschikbaar.De

kosten die inwoners moeten

maken om bijvoorbeeld brief-

papier of visitekaartjes aan

te laten passen, zijn niet voor

rekening van de gemeente.

Informatie over de hele wet

BAG kunt u vinden op website:

http://bag.vrom.nl.

Brand bij Laurel & Hardy
In café-restaurant Laurel en Hardy in de Haltestraat is vo-

rige week woensdag brand ontstaan. De elektriciteitskast

vatte door onbekende reden rond 16.45 uur vlam en er ont-

stond grote rookontwikkeling. Een aantal neringdoenden

en passanten in de buurt hebben het vuur door middel

van een schuim blusser in bedwang kunnen houden tot de

brandweer arriveerde.

Arwin Drommel van het aan & Hardy komen. 5a men met

de overkant gelegen petit een passant hebben wetoen

restaurant Priet Praat was met schuimblussers kunnen

er als een van de eersten bij. voorkomen dat de brand

"Ik hoorde een knal en zag oversloeg naar de buren,

direct vlammen uit Laurel Gelukkig is het niet verder

gegaan", zegt Drommel die

hulp kreeg van de andere bu-

ren van Laurel & Hardy. Ron

Brouwer.de uitbater van het

bedrijf, woont boven de zaak

en was totaal van de kaart.

Hij begrijpt ook niet hoe de

brand kon ontstaan. "Alles

was nog uit want op dat

moment waren we nog niet

eens open.Van overbelasting

kan dus eigen lijk geen sprake

zijn want er stond nog niets

aan. Dat de frituurpan ont-

ploft zou zijn, hetgeen in het

Haarlems Dagblad stond, is

grote flauwekul en verwijs ik

naar het land der fa beien. De

zaak heeft grote roet- en wa-

terschade opgelopen en onze

woning in een wat mindere

mate", zegt de ongelukkige

eigenaar.die in het pand een

unieke verzameling Laurel

& Hardy-objecten en foto's

heeft. Het is nog niet bekend

wanneerLaurel& Hardyweer

open kan voor zijn gasten.

COLUMN
Taal

en nog meer
Het is warm. Erg warm. Zelfs

buiten op het balkon is het

nog 28°C. Onze vaste tafel

is gereserveerd. Spanje, land

van de zon. In de zomer heel

veel zon. Naast ons zijn bijna

alle tafels bezet. Dan is het al

rond negen uur in de avond.

Vroeger kun je echt niet aan

tafel. Hier eet je nog voor

twaalf, dertien euro. Met een

fles wijn voor € 7 kom je de

avond wel door. Omdat in

het naastgelegen hotel veel

gasten logeren, spitsen wede
oren. De taal die onze 'buren'

spreken kunnen we echter

niet thuis brengen. Met han-

den en voeten probeert de

man het menu te vertalen.

Het beetje Engels van zijn ta-

felgenoot wordt ook niet be-

grepen. "Kunnen we helpen?"

Ik vraag het aan de Spaanse

bediening. "Por favor." Graag

alsjeblieft knikt ze opgelucht.

"Waar komt U vandaan?,"vra-

gen we in het Duits. Gelukkig

is het een schot in de roos.

"Kroatië. Maar we wonen

en werken in Duitsland. Ze

hadden mij gezegd dat ze in

Spanje ook wel Duits spraken."

Ik grinnik on hoorbaar."Hier in

de omgeving spreken ze al-

leen maar Spaans. Alleen in

Benidorm wordt erwel Duits

gesproken", leg ik uit. Na het

wisselen van de Franse in een

Engelse menukaart, komen

we eruit. "Vanmiddag be-

stelde ik een carpaccio, dacht

ik. Maar ik kreeg een soort

ijskoude soep. Afschuwelijk",

zegt hij griezelend. "Dat was

gazpacho", lach ik, "Spaanse,

koude soep. Die twee woor-

den lijken op elkaar sis je het

snel uitspreekt. Net zoals ja-

mon (ham) en jabon (zeep).

Daar heb ik bij de slager ook

eens een flinke blunder mee

geslagen." Het wordt een ge-

noeglijke avond. En passant

kwam ook zoonlief met mijn

hulp een pizza zón-

der uien bestellen! n
"Volgende keerneem

g^

ik een woordenboekje E
mee", knikt de man. w
Dat lijkt me nou een c
goed idee! -j

J>
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i's 1 jaar, hoera!

Gefeliciteerd, psppa er, mamma

VERVOLG De sehoolbel klinkt weer - pa.

De School

Het schoolgebouw 'De Golf'

is bestemd voor drie basis-

scholen: de Beatrixschool,

OBS de Duinroos en de

Nicolaasschool. Door een lo-

kalen overschot, is 'De School'

tijdelijk in een afgeschermd

deel met aan de achterzijde

de ingang, in de Golf gehuis-

vest. De 15 leerlingen (inge-

deeld in 2 groepen) krijgen 5

dagen perweekvan 8.ootot

18.00 uur onderwijs op maat

aangeboden. Eind septem-

ber wordt met de leerkracht,

ouders en hun kind een indi-

vidueel leerplan besproken.

Op woensdag 20 augustus is

iedereen van 12.00 tot 17.00

uurwelkom om een kijkje te

nemen bij'DeSchool'.kennis

te maken met de leerkrach-

ten en eventueel vragen te

stellen.

Brede school

De voortgang van de

brede school in het Louis

Davidscarré heeft erg lang

op zich laten wachten. In

het nieuwe schooljaar zal

in september aanstaande

het stenen gebouw van de

Mariaschool eindelijk ge-

sloopt worden. Daarna volgt

het bouwen van de brede

school die multifunctioneel

gebruikt gaat worden. Niet

alleen de Mariaschool, maar

ook de Hannie Schaft school,

het kinderdagverblijf Ducky

Duck, de openbare biblio-

theek, twee peuterspeelza-

len, bij voorkeur een buiten-

schoolse opvang en extra

organisaties meteen sociaal-

maatschappelijke functie

nemen in de zomervakantie

van 2010 (!) hun intrek in de

nieuwe brede school.

CaAé/^lex

VRIJDAG 15 AUGUSTUS

MAINSTREAM
JAZZ COMBO

AANVANG 81.00 UUR
IÏN'1'REE GRATIS

(» DAGEN PEK WEEK GEOPEM)

MA. GESLOTEN
1)1 T/M IA VAN 17.00- TOT 03.00 DUB
ZONDAG VAN 15.00 TOT 0.300 HUK

GASTHUISPLEIN »A, 2042 JM ZANDVOORT
tel.:023-5719205

EVENEMENTEN AGENDA

Gezellige rommelmarkt

Oud Noord
Voor het tiende achtereenvolgende jaar werd afgelopen

zaterdag de rommelmarkt in Oud Noord gehouden. De

markt is uitgegroeid tot een jaarlijks trefpunt. De organi-

satoren, Peter Verswijveren en Bart Botschuiver, konden

zaterdag weer een groot aantal 'standhouders' begroeten

die hun waren veelal op straat uitstalden.

Het was voor de eerste keer

dat de rommelmarkt op een

zaterdag gehouden werd.

"Dat moesten we omdat
er zondag in het dorp de

grote zomermarkt werd

gehouden", zeggen de or-

ganisatoren, die overigens

zeer te spreken zijn over de

medewerking van de ge-

meente, onder andere door

het leveren van hekken om

enkele straten af te kunnen

sluiten. Ook het feit dat er

sinds vorigjaargeen kosten

betaald hoeven te worden

voor vergunningen, is een

stimulans om voor volgend

jaar alweer plannen te ma-

ken voorde elfde editie van

dit gezellige evenement, dat

onder goede weersomstan-

digheden vele belangstel-

lenden trok.

Augustus Week 33 -2008

15+16 Swingsteesjunon the beach- bijTakeFiveaan Zee

16 Spinningride- strandpaviljoen Booker,

14.00-17.00 uur

16 KLM Open - CharityChallenge, BN'ers golfen

voor het goede doel, 12.30-17.30 uur

17 Nationaal Oldtimer Festival - (autoraces)

Circuit ParkZandvoort

16+17 NKHobieCat- (zeilwedstrijd)

Watersportvereniging Zandvoort

17 The World at Your Beach - G ratis cu Itu reel

festival op boulevard en strand tussen

Badhuis plein en Van Fenemaplein. 12.00-22.30 uur

17 Classic Concerts- Vioolconcert.

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

21t/m24 KLM Open - Kennemer Golf & Country Club

25t/u29 Zwem 4-daagse- Aqua Mun do, Center Parcs

29 Classic Concerts- C leve land College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie- Yoga Strandfeest Enter

Joy-voor het hele gezin.ziewww.enterjoy.nl

30+31 TopCear Festival -Circuit Park Zandvoort

31 Blote Billenloop- naaktstrand

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Zwaar ongeval op

boulevard
Zondagmiddag rond 1530 uur heeft een zwaar ongeval

plaatsgevonden op de boulevard Barnaart. Er waren drie

voertuigen bij betrokken. Door onbekende oorzaak kwam

een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht en

kwam frontaal in botsing met een tegenligger.

In het ene voertuig zat een

Amsterdamse familie meteen

i-jarige baby. In het andere

een gezin met vier kinderen,

tussende2eniojaar, uit Den

Haag. Een taxi reed op één

van de voertuigen in. Direct

werd groot alarm geslagen en

omdat het leek alsof er meer-

dere zwaargewonden zouden

zijn vertrok ook een trauma-

hel ikopter.de tweede die dag,

richting Zandvoort. Wonder

boven wonder raakte slechts

deAmsterdarnse moeder ge-

wond: ze had een gebroken

midden handsbeentj e. De

overige betrokkenen hadden

geen letsel.

Het verkeer richting Zandvoort

werd gedeeltelijk over de bus-

baan geleid. Vertrekkend ver-

keer moest omrijden en via

de dr. Gerkestraat Zandvoort

verlaten. De stremming op

de boulevard was rond 17.00

uur opgelost. De politie on-

derzoekt de juiste toedracht

van het ongeval.

Nieuw kantoor VVV geopend
Maandagmiddag is het nieuwe kantoor van de Zandvoortse VVV officieel geopend. Alhoe-

wel nog niet helemaal klaar, de voorpui zal nog onderhanden genomen worden, verricht-

ten de vijf sprekers van dienst de officiële handeling door een informatiezuil te onthullen.

Het is een strak, modern ingericht kantoor waar gasten van Zandvoort met opgeheven

hoofd kunnen worden ontvangen.

kers alleen maar beamen.

Hij had een cadeau voor de

nieuwe manager van de

VVV, Ferry Verbrugge, in de

vorm van een Zandvoortse

vlag. Hij had in de ochtend

stiekem naar binnen geke-

ken en had de Zandvoortse

tweekleur gemist. Tenslotte

dankte Wilfred Tates, in zijn

hoedanigheid als voorzitter

van de stichting Zandvoort

Promotie, de secretaris/

penningmeester van die

stichting, Holland Casino

Zandvoort directeur Peter

Michalides, voor het vele

inspirerende werk dat hij de

laatste maanden heeft ver-

richt.

Zandvoortse Courant «nummer 33 «14 AUGUSTUS 2008

De vijf sprekers waren al-

lemaal van mening dat

de toeristenbranche voor

Zandvoort, en Noord-

Holland, heel belangrijk

is. Ferry Verbrugge dankte

tevens zijn naaste mede-

werkers en memoreerde

de snelheid waarmee het

Toerisme en Congressenjos

Vranken, was van mening

dat een sterke organisatie

om Zandvoort, en daarmee

deze regio, te promoten,

bijna van levensbelang is

gezien de daling van de be-

zoeken aan de Nederlandse

kust. Noord-Hollandse

nieuweonderkomen gereed gedeputeerde Jaap Bond

is gekomen. Hij zei dat zijn (Economie en Toerisme)

organisatie bezig is om pak-

ketten voor alle takken van

de Zandvoortse econorr

samen te stellen, om deze

'in den vreemde' te kunnen

promoten. Hij was tevens blij

dat de ervaren krachten van

de'oude'VWin het team zijn

opgenomen. "Ervaring kan

je nu eenmaal niet

Na detoespraken onthulden

de sprekers gezamenlijk de

eerste informatiezuil in het

nieuwe VW-kantoor die bij

grote drukte de dames en de

heer achter de balie kan hel-

pen. Tevens zijn er buiten zui-

len gekomen op de hoek van

de Kerkstraat/Bakkerstraat

en bij de NS station, en bin-

nenzuilen bij Center Parcs en

het NHHoteles.

sprak van de derde meest be-

langrijke tak van economie

voor onze provincie. Bond

benadrukte dat Zandvoort

moet profiteren van de mo-

gelijkheden die ze heeft en

noemdenaast het strand, de

zee en de duinen uiteraard

ook het circuit als voorbeeld!

i tegenstelling tot zijn

Hun kennis en gedrevenheid collega Hooijmaijers die ten die tijdens de opening

werkt aanstekelijk", was hij het dit speerpunt van het al naar binnen wilden voor

van oordeel. Zandvoortse toerisme nog informatie. Dinsdag echter

steeds wenst te verhuizen, was pas de eerste officiële

Algemeen directeur van het Burgemeester Niek Meijer dag dat het nieuwe VW-
Nederlandse Bureau voor kon dewoorden van despre- kantoor geopend was.

Brand in Hillegom tot in Zandvoort te zien

Dat de bewegwijzering naar

het nieuwe kantoor klopt,

bleek uit een aantal toeris-

^ fc

uuéivi -uaaLïï
f T;

Mr ' a

hAaaadagmiddag even voor iy.00 uur brak een grote brand uit op een bedrijventerrein in Hillegom. De

brand ontstond iri een autobedrijf ei: heeft ook de naait^elegen panden verwoest. Ruim twee uur na

de melding was de brandweer de brand meester. De enorme rookontwikkeling was ook in Zandvoort

goed zichtbaar. Fotograaf Chris Schotanus nam dezefoto vanuit Zandvoort.

Iet OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Raadsel opgelost

Om te weten of Beauty

van Mary Zwager echt de

oudste kat van Zandvoort

is dan had natuurlijk wel

de leeftijd van Beauty in

het vorige artikeltje van

oog en oor moeten staan.

Per abuis stond de leeftijd

niet vermeld! Van daar even

in de herhaling: Mary heeft

Beauty overgenomen toen

de vorige eigenaars Tiny

en fotograaf Fred Hehl zijn

overleden. Ondertussen

heeft Beauty al 18 jaar een

liefdevol huis gevonden bij

Mary en haar andere kat-

ten. Dus het rekensomme-

tje is simpel: Beauty is 26

jaar! Zou ze echt de oudste

kat in Zandvoort zijn?

Kort lontje?

Maandag vond er een

aanrijding plaats op de

Boulevard Barnaart. Een

56-jarige automobilist uit

Zandvoort verleende voor-

rang aan drie overstekende

fietsers. Toen de man op-

trok bleek nog een vierde

fietseroverte willen steken.

Door hard te remmen kon

de Zandvoorter een aanrij-

ding voorkomen. De vader

van de overstekende fietser

reageerde boos en schopte

een deuk in de auto. De

automobilist stapte uit

waarna een worsteling

ontstond. Beide mannen
zijn aangehouden.

Getuigen overval

gezocht

De politie is op zoek naar

getuigen van een overval

op het tankstation aan de

Hogeweg. Rond 21.00 uur

kwam een man dit tanksta-

tion binnen lopen. Hij gaf

de aanwezige medewerker

achter de balie een paar

klappen, deed een greep in

de kassa en gingervandoor.

Signalement overvaller: een

man van ongeveer 1.75 a 1.80

meter lang met eenfors pos-

tuur en zeer kort /geen haar.

Hij was gekleed in een wit

shirt met een lichte broek.

Getuigen van dit incident

worden verzocht contact op

te nemen met de politie in

Zandvoort via 0900-8844.

Burendag

Op 20 september viert

Nederland voor de 3e keer

Burendag! Het thema van

Burendag is dit jaar: Kom in

actie voor de buurt. Klusjes

als scheefzittende hek-

ken reparen, lelijke elektri-

citeitshuisjes opknappen

of samen herfstbloemen

planten. Het Oranjefonds

gaat samen met DE koffie-

brander deze buurtwensen

verzamelen. Ze stellen tot

€1.000 beschikbaar om het

goede plan voorde buurtte

realiseren. En na het klussen?

Komen de buurtbewoners

op bezoek bij uw open huis.

Alle deelnemende sociale

organisatie's zetten op 20

september rond 16.00

tot 18.00 uur hun deuren

open om nieuwe deelne-

mers en nieuwe vrijwil-

ligers te ontmoeten. Kijk

meer info op www.oran-

jefonds.nl.

Wolkbreuk

Van de week pakten don-

kerewolken boven Zandvoort

zich samen. Gevolgd door

een langdurige tropische

regenbui met als resultaat:

verschillende straten weer

onderwateren met omhoog

gesprongen putdeksels,

ledere keer valt het opdat de

automobilisten niet snap-

pen dat men niet hard maar

juist zachtjes door de straten

moet rijden om de gepar-

keerde auto's te ontzien. Ook

brommers sjezen als een gek

door het water en kinderen

lopen vaak op blote voeten

met veel plezier door het

smerige rioolwater. Gelukkig

was Zandvoort niet de

enige plaats die waterover-

last had. Ook elders in de

regio waren viaducten en

straten ondergelopen. Een

schrale troost!

Activiteit strandbieb

Veel kinderen bezochten

afgelopen zaterdag de spe-

ciaal neergezette Wii tent.

Daarin stond een groot

scherm waar 4 kinderen te-

gelijkertijd met het nieuw-

ste stuurwielvan hetMario

Ka rtWii computerspel kon-

den gamen. Het was een

succesvolle middag. Maar

er komen nog meer leuke

activiteiten bij de strand-

bieb. Op woensdagmiddag

20 augustus is ervan 14.00

tot 16.00 uureen knutsel-

activiteit voor kinderen

vanaf 4 jaar. Zoek iets uit

in de knutselschatkist en

maak een kunstwerk over

de zee.

Weer schoon

Dit keer viel het op dat de

mannen van de groen-

voorziening onder leiding

van Peter den Boer na

het droogvallen van de

straten, de veegwagens

en bezems snel ter hand

namen. De straten werden

schoongeveegd en de bla-

deren weggeblazen. Rond

de klok van zes uur waren

de straten schoon en

keerde de rust terug in

Zandvoort. Het was wel

hét gesprek bij de avond-

maaltijd. Groenvoor-

ziening: bedankt voor de

snelle actie.

^



ZATERDAG A.S.2X OPEN HUIS. U BENT VAN HARTE WELKOM !!

jBDBSESBi
I

Dit penthouse ligt op de 3e etage van het appartementen-

complex "Oranjehof" en verkeert in nieuw staat. Het heeft

een ruime living, 1 slaapkamer, een open keuken en moderne

badkamer en een zonnig balkon. Eventueel is een privé- parking

beschikbaar. Gelegen in het centrum én in de luwte. Heerlijk en

exclusief wonen in het centrum van Zandvoort!

• Fraai penthouse met royale living;

• Verkeert in nieuw staat;

• Woonoppervlakte ca. 8om 2
;

• Eventueel privé parking beschikbaar.

Zaterdag 16 augustus Open Huis van 11:00 tot 13:00 uur

Vraagprijs: € 279.500,= k.k.

Deze ruime en luxe 2-onder-i-kapwoning heeft een voor- en

achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers

en een fijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in een

heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat kunnen

spelen en op loopafstand van de prachtige duinen met het Vis-

serspad, het centrum en het strand.

• Royale woonkamer over de gehele breedte van het woonhuis;

• Fraaie achtertuin op het zuiden;

• Perceelgrootte 258m 2
, de woonoppervlakte ca. 130

m

2

;

• Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Zaterdag 16 augustus Open Huis van 13.00-15.00 uur

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

GREEVEN
makelaardij o. g.

Actie = Reactie!

Verkopen of aankopen?

Schakel de actiefste makelaar in!

NVM-kantoor midden in het centrum!

Gecertificeerde makelaars & taxateurs o.g.!

Optimale FUNDA.nl presentatie!

Scherpe tarieven!

Actieve makelaardij werkt. Ook voor u!

unw CuwUutrwt i<r

V-cicfmK: 023-5-? 33 234-

NVM

Zomermarkt trekt ca. 50.000 bezoekers
Het zag er in eerste instantie niet naar uit maar de zomermarkt van afgelopen zondag is de drukste ooit ge-

weest. De organisatie was bangdatdeheledagin het water zou vallen maar gelukkig gebeurde dat niet. Sterker

nog, de weergoden waren organisator Ferry Verbrugge zelfs goedgezind. Een winderige zonovergoten, niette

warme middag zorgde voor naar schatting 50.000 bezoekers. Op het strand stoof men weg, in het centrum

was heffeest. Hieronder laat de Zandvoortse Courant u enkele beelden van deze succesmarkt zien.
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Spetterend

Zandvoort Alive

We hadden allemaal zo gehoopt op mooi, zonnig weer. Maar

helaas, het werd regen en storm zaterdagavond tijdens het

strandfestival Zandvoort Alive. Toch mocht het weer de pret

voor de feestgangers niet drukken. De tenten die ter voorberei-

ding bij de strandpaviljoens waren geplaatst stonden overvol

dansende bezoekers. En zondag, toen de zon zich wél liet zien,

barstte het feest al helemaal los!

Skyline 13, Bruxelles aan Zee

en Mango's Beachbar had-

den hun bestgedaanom het

feest zo 'droog' mogelijk te

laten verlopen. Vrijwel over-

al kon men zaterdag uit de

regen genieten van de beats

van diverse artiesten. Deze

goede voorbereiding van de

organisatie zorgde ervoor

dat ertoch ook zaterdag een

hoop publiek uit Zandvoort

en omgeving op het strand-

festival was afgekomen.

Zondag

Door het gunstige weer was

het zondag wel opmerkelijk

drukker dan de avond ervoor.

Het leekerop dat de mensen

die het zaterdag af hadden

laten weten, zondag alsnog

richting het Zandvoortse

strand waren gekomen. Nu

met slippers aan en zonne-

bril op! Hoewel het even wat

tijd nodig had voordat het

feest echt op gang kwam,

kwam iedereen in de stem-

ming tegen de tijd dat de

succesvolle band VanKessel

en DJ Gregor Salto op het

podium verschenen.

Breed scala

Één van de doelen van

Zandvoort Alive is om bezoe-

kers in alle soorten en maten

op het feest af te laten ko-

men. En dat is de organisatie

van het festival dit jaarweer

goed gelukt. Het scala van

aanwezige muzieksoorten

en artiesten was ontzettend

breed. Dit zorgde voor een

heerlijk on bezonnen, voor-ie-

der-wat-wils sfeertje. Voor de

dance-en houseliefhebbers

was er een aantal bekende

DJ's aanwezig en bij de live

stage bij Bruxelles konden

popliefhebbers genieten van

de optredens van één van de

vele aanwezige coverbands.

Zo was daar zaterdagavond

volop aandacht voor de

Engelse Maybe Winehouse,

die een spetterende vertol-

king van Amy Winehouse

neerzette, en ging ieder-

een zondag uit zijn dak op

de vrolijke soulsounds van

Buckwheat.

Knallende afstuiter

Bij de strandtenten Skyline

en Mango's was vooral het

jongere publiek te vinden.

Daar draaiden de populaire

DJ's. Op zaterdagavond wa-

ren het vooral Erick E en Don

Diablodieachterdedraaita-

fel bij Skyline de aandacht

van de bezoekers trokken.

Zondag zorgde dorpgenoot

DJ Raymundo bij Mango's

voor een knallende afsluiter

van een spetterend festival.

En daarmee mag de orga-

nisatie terugkijken op een

succesvol en vooral sfeervol

Zandvoort Alive 2008!

J>



Zandvoort - Hogeweg 56A
Tel 023 - 571 29 44
www.van5chaikomaco.nl

Dorpsgenoten
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

door Nel kerkman

Herman Duiven

Mijn dorpsgenoot deze week is iemand die noodgedwon-

gen naar Zandvoort is verhuisd. Zijn naam: Herman Dui-

ven. Al 26 jaar woont hij, tot volle tevredenheid, in Zand-

voort waarvan 12 jaar met zijn vrouw Arina. Maar laten we

bij het begin beginnen.

Herman Duiven (54) heeft tot zijn 16e jaar in de Hoeksche

Waard gewoond, daarna is het gezin Duiven naar Axel in

Zeeuws Vlaanderen verhuisd. Herman heeft verschillende

banen gehad, zo heeft hij gevaren opeen tanker, is hij

kappergeweest en werkte hij bij een houtzage

rij. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn han-

den. Zijn leven verliep zoals bij iedere

26jange, gewoon gezellig. Totdat hij,

door oververmoeidheid, een auto-

ongelukveroorzaakte. Defrontale

botsing op een kruispunt, laat

in de avond, veranderde in één

klap zijn leven. In kritieke toe-

standwerd Herman naarGent

vervoerd waar hij drie keer een

hartstilstand kreeg. Ondanks

operatie'sen revalidatie'swerd

al snel duidelijk dat Herman

afhankelijk van zijn rolstoel zou

zijn.Voor zijn dagelijkse verzorging

was hij aangewezen opeen dagver-

blijfvan een verzorgings hu is. Herman

zag het leven eigenlijk niet meer zitten.

Totdat zijn nicht hem wees op het geloof.

Herman waseigenlijkhelemaal niet gelovig want

devraag'waaromjuist ik' maalde doorzijn hoofd. "Maar

lieverlee", vertelt Herman, "kwam ik dooreen won der tot het

geloof en dat veranderde mijn leven."

Doorzetter

Herman besloot om uit Zeeuws Vlaanderen te vertrekken

en koos 26 jaar geleden voor Nieuw Unicum. Dat was een

grote beslissing, om zonder familie en vrienden deze stap

te maken. In het begin was het erg wennen maar met de

woorden van z'n tante in zijn achterhoofd ("Kind, ze bak-

ken overal brood"), lukte het hem om uit het diepe dal te

komen. Hoewel Herman zijn handen niet meeroptimaal kan

gebruiken, nam hij schilderlessen bij Nieuw Unicum. Met

aanpassingen voor penseel en potlood maakt Herman nu

de mooiste aquarellen. "Over een aquarel doe ik minstens

een maand. Mijn onderwerpen zijn veelal natuur en men-

sen." Hij heeft al vele tentoonstellingen in Zeeland, Haarlem

en Zandvoort verzorgd. Tot 30 augustus zijn elke zaterdag-

middagtwee van zijn schitterende aquarellen in de Agatha

kerk tentoongesteld. De opbrengsten van zijn kunstwerken

gaan naar een kindertehuis in Indonesië. "Via foto's van mijn

vriend, die daar vaak heen gaat, zie ik hoe het geld besteed

wordt en dat geeft mij weer veel voldoening."

Geloof

Dertien jaar geleden ontmoette Herman, bij NieuwUnicum,

zijn Arina. Het klikte samen en al twaalf jaardelen ze lief en

leed. Herman is nog steeds gelovigen heeft zijn kerk gevon-

den in de Evangelische teven d Woord Gemeente in Haarlem.

Deze gemeente is gebaseerd op de liefde van

Jezus en vanuit die liefdestreeft men er-

naar om te bouwen aan onderlinge

relaties en om de opdracht, die

God voor de gemeente heeft,

te vervullen.

Hobby's

Buiten het tekenen is

Herman een natuur-

mens. Het liefst staat

hij heel vroeg op om de

stilte van de natuur op

te zoeken. Hij houdt van

hengelen en is lid van

de visclub 'de Rijdende

Karper' van Nieuw Unicum.

Al menig keer heeft Herman

meegedaan met de jaarlijkse

'Rollende Visnacht' en ook dit

jaar was hij van de partij. Zijn liefste

vens om eens te vliegen is uitgekomen,

samen met Arina heeft hij al vele landen bezocht.

Bovendien doet Herman boodschappen voor zijn medebe-

woners die niet meer naar Zandvoort kunnen. "Een kleine

moeite om iets voor een ander te doen, toch? Ik heb een

goede elektrische rolstoel waarmee ik ook twee keer per

week naar Haarlem ga om de gebedsbijeenkomsten bij te

wonen", legt Herman bescheiden uit. Als de gelegenheid

zich voordoet, gebruikt hij het looprek. Dat is een hulpap-

paraat op wielen waarmee hij zelfstandig rondjes door het

gebouw kan lopen.

Herman heeft geen spijt dat hij naar Zandvoort is gekomen,

want juist daardoor is zijn leven als een blad aan de boom

in alle opzichten veranderd. Er zijn twee dingen die hij zeer

belangrijk vindt: zijn Arina en het geloof, zonder dat is het

moeilijk om zo positief te blijven. Soms is het goed om eens

stil te staan bij het levensverhaal, wat anders is dan ons

dagelijks wereldje. Dankjewel Herman dat je jouw verhaal

met mij wilde delen.

Herman Duiven

Krant niet ontvangen?
E!7ANin'O0iïrSb-:

Sel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Augustus op septembertoer

Ook de rest van deze week gaat het onbestendige sep-

temberweer(l) gewoon voort en waarschijnlijk knapt het

weer tegen, of juist in het komende weekeinde wel wat

op. Opvallend waren de getoonde verschillen tussen het

Amerikaanse weermodel en het Europese de afgelopen

etmalen.

De Amerikanen waren de

laatste dagen relatief posi-

tief overde neerslagkansen

voor deze week, terwijl het

grote Europese model ook

richting de verwachtings-

horizon (tien dagen) nog

voluit 'depressiewerk' liet

zien op de kaarten. De tijd

zal het weer eens leren en

de weerkaarten moeten

haastwel betergaan ogen,

want belabberder dan de

afgelopen dagen kan bijna

niet.

Opmerkelijk de laatste

tijd is de stevige wind,

die met name de kop op-

steekt achter de gepas-

seerde regenstoringen.

Woensdagmiddag stond er

boven de open Zandvoortse

duinen ookweereen harde

wind uit het zuidwesten.

Betere dagdelen (deze

donderdagen in hetweek-

einde) worden regelmatig

afgewisseld door nog en-

kele (vaak ondiepe) buien

en zowel windrichting als

tem peratuu Mijn blijven

vrijwel ongewijzigd in deze

randstedelijke regio. Die

vlaagwind gaat echter af-

nemen en op vrijdag staat

er nog maar windkracht 3.

Met name deze donderdag

en ook op vrijdag is er een

kans op het zien van een

waterhoos(je) boven zee.

Zoals gezegd lijkt ertegen het

weekeinde wel wat herstel

in te zitten, maar hoe lang

dit gaat duren en of het wel

geheel van de grond komt is

lastig exact te zeggen in dit

soort grillige weersomstan-

digheden. Opmerkelijk blijft

dat dit genre tegenvallende

zomermaanden wel hoog

blijft scoren wat de gemid-

delde temperatuur betreft.

Deze augustus maand zit al-

weer ruim anderhalve graad

boven de normaal momen-
teel. Let wel, dit is volgens

de oude, maar nog steeds

ga ngba re tem perat uurnorm,

dus het tijdvak 1971-2000,

waarin een heleboel koude

en kille zomers zaten die zo

berucht waren in de ja ren ze-

ventigen tachtig. Als weeën

nieuwe temperatuurnorm

zouden hanteren, bijvoor-

beeld 1990-2005, zou deze

maand normaal zijn tot nu

toe qua temperatuur. Voor

de gewassen in het vrije veld

werkt deze zomer u itstekend

tot nu toe. De aardappelen

groeien als kool en ladingen

bosfruit, zoals blauwe bes-

sen en zelfs bramen, worden

al geplukt momenteel.

uo. vr. z.a. zo.

te^J htJ htJ htJ

Mir 13 13

Zon 60% 55%

Neerslag 40% 40%

Wind zw. 5 west 3-4 west 3-4 zw.3-4

13 13

50% 50%

40% 35%



Grand Café Donzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47MOB. 06-10792723

5luij5

Hè, hè, leKKer Mtt<jerMSt

ureer volKomen tot \\w dienst

HaStestraat 6} Zandwjort tel..- 02J-J7 120 éO

Take Fïve
BoulevardPaubis Loo

eótmtwmt >m®

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-571611Winfo@tfaz.nl

HHFiisyPWff

Heïnekeifr

Café Oomstee

Vrijdag 22 augustus
aanvang 21.00 uur

Mulder & Mulder feat.

Frits Kaatee

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAM.NL OF 023-5714534

Wandelen voor borstkanker
De landelijke Stichting 'A Sister 's Hope' zal na de succesvolle actie in 2007, ook in 2008 een

tweedaagse sponsoi wandeling van 60 km op 11 en 12 oktober organiseren. Het doel van

dit evenement is om nog meer geld dan verleden jaar (€ 530.000) in te zamelen om meer

en beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken.

drag van € 1500 voor Bert

in te zamelen. Ze heeft bij

verschillende ondernemers

collectebussen neergezet

met een foto van haar man
en het logo van de stich-

ting erop. De bussen staan

bij: Wasuniek (Haltestraat

59), kapsalon Headsigns

(Louis Davidsstraat 11) en bij

Pluspunt Nieuw Noord waar

Bert Beumer als vrijwilliger

de belbus rijdt.

r /
Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

r Sportraad Zandvoort

door Nel Kerkman

Een jaar geleden vroeg

dorpsgenoot Zisca Beumer

in een artikel aandacht voor

'A Sisters Hope'. Zij en haar

vriendin waren op zoek naar

mensen die de tweedaagse

wandeling wilden sponso-

ren, ledere deelnemer moet

namelijk het minimale be-

drag van € 1500 inzamelen

om met de wandeling mee

te mogen doen.

Sponsors gezocht

Door de ziekte van haarzus-

ters is Zisca persoonlijk be-

trokken bij kanker. Ook nu is

ze op zoek naar de nodige

financiën voor het goede

doel maar dit keer wil ze haar

man Bert ondersteunen. Hij

gaatdeuitdagingaanomde

tweedaagse wandeling van

30 km per dag te iopen. Om
zich voor te bereiden heeft

hij, voor de eerste keer, met

de vierdaagse van Nijmegen

meegedaan en ook uitgelo-

pen. Zisca zet zich, net als

vorig jaar, weer in als vrijwil-

ligster bij het verzorgen van

de gesponsorde maaltijden.

Ondertussen is ze druk be-

zig om het minimale be-

Informatie

Elk bedrag is welkom en alle

kleine beetjes helper. Niet

alleen een donatie is voor 27

septemberwelkom maarook

sponsors die het goede doel

van de stichting willen steu-

nen. Om Bert Beumer finan-

cieel te ondersteunen kunt u

uw bijdrage overmaken naar

Stichting A Sister's Hope,

Postbank rekeningnummer

3922900 met, héél belangrijk,

de vermelding van: deelne-

mer C. Beumer deelnemers-

nummer: 1133. Informatie

over de stichting en de doel-

stelling zijn te vinden op

www.astistershope.org.

Q(DQO(D<D©
The World At Your Beach Festival 2008
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Spreuk van de week:

Op zondag 17 augustus 2008 wordt voor de 7e keer het festival

The World At Your Beach georganiseerd. Wereldmuziek, thea-

ter en andere activiteiten zoals workshops, cabaret en beel-

dende kunst wisselen elkaar af tijdens dit gratis toegankelijke

evenement, dat voor het eerst plaatsvindt in Zandvoort: van

12.00 tot ca. 22.30 uur op de Boulevard en het strand!

Door mooie locaties ais deze te combineren met een veelzij-

dige programmering (artiesten en muziek uit al Ie windstre-

ken] heeft The World At Your Beach in de afgelopen jaren een

eigen identiteit ontwikkeld als multicultureel festival met

theater, muziek, cabaret, dans en kunst. Het heeft naamsbe-

kendheid verworven in Noord-Holland en ver daarbuiten.

Doel

De doelstelling van The World At Your Beach is om het

Badhuisplein, de boulevard boven en het strand voor de

strandpaviljoens Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango's

Beach bar om te bouwen tot een gratis toegankelijk fest i-

valterrein waar kwalitatief hoogstaande theater- en muziek-

voorstellingen van groepen met een verschillende (multi)

culturele achtergrond te zien ente beluisteren zullen zijn.

jjgp Wilt 11 zegt Li 11 l\Ln:gri:l; :.:://. Het is teister belangrijker

om te weten boe ir.? ::'MU\leu gtiiiterprtttenl kmmri

MarcoTerr

I^Li (Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Kunstfestijn van start

Met het Kunstfestijn start komend weekend een even

uniek als vernieuwend festival voorjongeren in de muziek-

tent op het Raadhuisplein. Via dit podium wil de organisa-

tie talentvolle jeugd een kans geven om op te treden voor

een publiek. Het gaat niet om één bepaalde uiting van

kunst, alles mag en alles kan mits het maar podiumkunst

is! De winnaar krijgt de titel 'Most Talented 2008'.

Line up

Een groot aantal groepen en inividuele artiesten zal op-

treden. Een kleine greep uit de line up: What Funl, The

Cheerful Fruitflies, Bernies' Lounge, Mdungu, Kareem

Raihani, Zabumba, De Soepsisters, Rina Mushonga, Todos,

La Manouche, Roel C. Verburg, La Ocasion,Bohemen,Sofrito

Na' Mas, Salsa Mot ion en DJAndres.

Er zijn al een veel acts in-

geschreven die op 17 en 24

augustus door middel van

voorronden zich voor de

grote finale op 31 augustus

kunnen plaatsen. Hip-hop

bands, artiesten met eigen

geschreven nummers, the-

ater- en dansacts zullen de

voorrondes opvullen. De

beste talenten gaan door

naardefinale op 31 augustus

met in dejury onder andere

Bram Biesterveld en Conny

Lodewijk.Voordewinnaar(s)

wacht een weekend Center

Parcs en een optreden tij-

dens het KIKAArtiestengala

2009.

Het Kunstfestijn begint om
13.00 uur en rond 17.00 uur

zal de jury de dagwin naars

bekend maken.

Vakantieganger exposeert bij

bibliotheek Duinrand
EmmyVerheyin Protestantse kerk

Tijdens de maand augustus vult de Duitse kunstenaar Mi-

chael Weber de wanden van de expositieruimte in de Zand-

voortse openbare bibliotheek met olieverfschilderijen en

aquarellen. Het is de derde keer datWeber zijn kunstwerken

in onze badplaats presenteert.

tekst enfoto Ne! Kerkman

Het is heel opmerkelijk dat

een buitenlandse kunste-

naar een tentoonstelling

in Zandvoort heeft. De

familie Weber voelt zich

hier thuis want in de 30

jaar dat ze als gast naar

het dorp komen, hebben

zevrienden gevonden en

kunnen ze zich inmiddels

in het Nederlands verstaan-

baar maken.

Abstracte kunst

Michael Weber (50) werkt

sinds eind jaren 80 als

vrije kunstenaar en heeft

zijn kunstwerken zowel in

Duitsland als in Nederland

op talrijke exposities ten-

toongesteld. Zijn voorkeur

gaat uit naar de abstracte

kunst en zijn materiaalkeu-

ze is olieverf en aquarel. De

tentoongestelde olieverven

zijn in aarden kleuren ge-

schilderd en daarbij verwerkt

Weber afvalmateriaal, om
structuur in zijn schilderijen

aan te brengen. Daarvoor

gebruikt hij zand, netjes van

sinaasappels en uien en in

natte toestand worden er

eventueel kralen in gefixeerd.

Vervolgens schildert hij de

verf, dus niet eerst op het

palet gemixt, met een brede

kwast direct op het linnen.

Daarbij ontstaan er bijzon-

dere effecten. De aquarellen

zijn feller van kleur maarook

hier gebruikt de kunstenaar

de verf direct uit de

tube waarbij pas later

water overheen wordt

gespoten. Ook deze

schildermethode geeft

een speciaal resultaat.

Daarbij hebben zijn

werken geen titel maar

zijn allemaal voorzien

van een nummer. De

reden is zoals Weber

zelf formuleert: "Titels

dwingen de toeschou-

wer in een bepaalde richting

en daarmee verdwijnt een

stuk van de eigen interpre-

tatie." Een bijzondere com-

binatie die deze expositie

speciaal maakt.

De tentoongestelde kunst-

werken van Michael Weber

zijn te bezichtigen tijdens de

openingstijden van de biblio-

theek aan de Prinsesseweg

34 in Zandvoort.

Komende zondag speelt de bekende Nederlandse violiste

Emmy Verhey in het kader van de Kerkpleinconcerten van

de stichting Classic Concert in de Protestantse kerk op het

Kerkplein. Tevens zal dan Aart Bergwerff het bekende Knip-

scheerorgel bespelen.

1 -

Al ja ren staat EmmyVerheyop

grote hoogte in de wereld van

de klassieke muziek. Op haar

zevende kreeg ze haar eerste

vioolles en binnen een jaar

ooiconcert van Tsjaikovski

voor 2500 toeschouwers.

Mede dankzij haar grote pro-

fessionaliteit is Verhey al 40

jaar een veelgevraagd soliste.

De opmerkelijke diversiteit

van haar repertoire is illu-

stratief voor haar muzikale

veelzijdigheid en technisch

vakmanschap.

Ook Aart Bergwerff speelt al

vanaf zijn 7e jaar. In zijn mu-

ziekopvatting staa n expressie

en communicatie centraal.

Hij speelt tangomuziek op

het kerkorgel en zoekt naar

nieuwe wegen waar de orgel-

cultuur invloeden opdoet uit

bijvoorbeeld wereldmuziek en

jazz. Met een even grote liefde

speelt hij echter werken van

Bach,Franck en Reger.

Gespeeld zullen worden wer-

ken van Johann Sebastian

Bach, Antonio Vivaldi, Johan

Bestempeld als wonderkind SeverinSvendsen en Wolfgang

ging zij op achtjarige leeftijd AmadeusMozart. Het concert

studeren bij Oskar Back. Op begint om 15.00 u

13-jarige leeftijd (3 september

1962) trad ze voor het eerst

speelde zij al Ie vioolconcerten voor publiek op in het Kurhaus

van Johann Sebastian Bach. in Scheveningen met het vi-

en is zo-

als gewoonlijk gratis toegan-

kelijk. De kerk gaat om 14.30

uur open. Na afloop is er een

openschaal collectie.

O. J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele MAAND AUGUSTUS:"

Heerlijke Shaslicks

5 halen =4 betalen
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
WJ tovfckig v*n mt vnhwnti*!

0#el*K^cM21 -M3-S712W0

^toerkoop.nlsi?

Nieuwe Sia en
Riverdale collecties

zijn binnen.

Koene l lcanrng Servico. *kö*

www.koenecleaning.nl * 06-14 32 44 44
|

Wereldservice in Re»z«i

Comnlls Sicgcrsstraat 4,

Zdndveoft, t! Q8M 25355872.

GMB CAtë 2S
ïoor Pashouders,

Bij diner van 2 pers.

gratis karafje wijnl

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

r informatie
6-54280393 of 023 - 57301 07

.nIVijschoc

MARK SJERPS
internet
ww w.tti irk$j*?1pS-SU

06 188 6SS 37

op rertosut rui de ZanrlvuoiLLVis:

et prijsje

is haast nog
malser dan
de bolletjes:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Krenten-
bollen

Lekker mals

en makkelijk voor op het strand!

Na jarenlang bij een autobedrijf in Lisse te heb-

ben gewerkt besloot Sjaak Balkenende voor

zichzelf te beginnen. "Ik was vroeger altijd al

veel in boekenwinkels te vinden. Vooral tijd-

schriften vind ik erg leuk om te lezen. Het is

gewoon op mijn pad gekomen", vertelt Sjaak

Balkenende, eigenaar van Bruna Balkenende.

"Op ï februari igg6 zijn we in

Zandvoort van start gegaan. Het

eerste jaar was best lastig. Ik wist

toen nog niet zoveel af van het run-

nen van een zaak. Maar het is ons

als team gelukt om er een goedlo-

pende zaak van te maken", herin-

nert Sjaak zich de beginjaren.

Sjaak Balkenende van de gelijknamige Bruna:

"Zandvoort is heerlijk, ik wil hier niet meer weg"

Bruna Balkenende is al jaren een

begrip in Zandvoort. Er is een ruim

assortiment aan kantoorspullen,

schoolartikelen, schrijfwaren,

boeken, kranten, tijdschriften en

wenskaarten. Daarnaast verkoopt

Bruna ook inktpatronen en rook-

waren. Verder kunt u in deze win-

kel ook terecht voor staatsloten,

strippenkaarten, telefoonkaarten

en postzegels. "Het is een gezel-

lige en drukke winkel. Er komen

veel vaste klanten, maar ook dag-

jesmensen en toeristen. De sfeer is

I. Soms is het net een sociale

ontmoetingsplek: iedereen maakt

een praatje met elkaar. Dat vind ik

alleen maar positief. Het maakt

mijn dag goed als klanten meteen

glimlach de winkel verlaten", ver-

telt Sjaak enthousiast. Wat Sjaak

ook erg leu k vind is dat h ij op straat

vaak wordt begroet met: Dag, me-

neer Bruna. Hoe gaat het? "Dat zijn

nou leuke dingen. Ikwoon in Lisse,

maar ik ben heel nauw betrokken

met het dorp. Zandvoort zit in

mijn hart. Zandvoort is heerlijk: ik

wil hier niet meer weg", zegt Sjaak

lachend.

ZandvoortPas

De Zandvoortse Courant heefteen

goede relatie met Bruna Balkenende

en haar medewerksters. Voor

het inleveren van een Zandkorrel

(mini-advertentie) of voor het

aanvragen van een ZandvoortPas,

kunnen de lezers bij Bruna terecht.

Voor ZandvoortPashouders heeft

Bruna Balkenende een wisselende

aanbieding. In de maand augus-

tus ontvangt u op vertoon van de

ZandvoortPas 15% korting op tijd-

schriften.

Bruna Balkenende, Grote Krocht

18. Open van maandag tot en

met vrijdag van 9.00 tot 18.00

uur. Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur.

Zondag: 13.00 tot 17.00 uur.

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-5428030.3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castt

KVSA Reisbureau

Nympheia - www.
Toerkoop Reisbun

ch & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding -

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelt

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Halte

Wonen en onderhoud:

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraa

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraa

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I



OVZ Cultuurfonds
Muziek, cultuur en kindertheater
redactie: Infoïïoiiilernem einlzniulvooit.nl - fotografie, Joop v

17 augustus: Kunstfestijn
Zandxoorts talentenfesiïval na al succesvol

Het Zaïidvooitse Kunstfestijn, krijgt professionele vormen. Het ent-

housiasme van Roy (18) en Joyce ( 19) kan sinds kort rekenen op de

steun van (jury)professionals Johnny Kraaijkamp jr, Conny Lodewi-

jks, Kees van Amstel en Henry (so you wanna be a popstai"). Aan-

meldingen van hip-hop bands, eigen geschreven nummers met enkel

de gitaar, theaterstuk] es, dansacts zullen de voorrondes opvullen. De
beste talenten gaan door naar de finale op 3 1 augustus. Voor de win-

naars wacht een weekend Centerpars en een optreden bij hét Zand-

voortse KIKA artiestengala 2009. Iedere zondag in augustus vanaf 13.30

uur op het Raadhuisplein.

KUNSTFE TIJN.NLI
tovm HRffltwjii tsn nsTww

«-«.-ZgNU 17. 14 U 31 AlKUHUf
...n-ip uw

WONTED:
JONG TALENT!

n*»*"

S***
O-TIP EN SUCGEST

)\ /D X

Ondernemersvereniging
wil ook bruisend Gasthuisplein

De zondagmiddag optredens in het Muziekpaviljoen zijn in korte tijd

populair geworden. Als het aan de ondernemersvereniging OVZ ligt

wordt de Zandvoortse zondag de gezelhgste zondag van de regio. De

meeste Zandvoorters hebben dat al ontdekt. En vanaf 2009 moet dat

ook in de regio steeds bekender worden. In 2009 wil de OVZ ook graag

uuu^^^v,^ en culturele sector op samen 10 culturele Tnanifesta

te organiseren bestaande uit kunst, cultuur en kinc

de huidige afspraak met de gemeente is de OVZ voornamelijk be

Muziekpaviljoen. De OVZ zou dat graag willen uitbreidei

huisplein. Want volgens de OVZ kan ook het Gasthuispl

nsend plein worden. Mits we het samen doen! Vindt u dat

. ... .™ OVZ Cultuurfonds. Voor een luttel bedrag kunnen we ook

Deze ondernemers ondersteunen het OVZ Cultuurfonds en dragen bij aan een leuker en gezelliger Zandvoort.
Grote Krocht: ^hniiiin 's ^hoeiepair Daniël Groente eu Fruit Dierenspeciaalzaak Dobey Radio Stiphout Kaashuis de Tromp Winkel Bmna
Balkenende RABO Bank Slagerij Marcel Horneman Albert Heijn. Haltestraat: Chocola delinis Willemsen Parfumerie Moerenburg

V.O.F. Spiers-van Ravensberg Blokker Vlug Fashiou La Boubonnière De Kaashoek Sea optiek Slageiij Vreeburg Bloem sieikunst Bluijs

Restaurant Mollie & Co. Kerkplein /Kerkstraat: Café Koper Friture d' Anvers Beachim Pole Position C'est Bon Specialiteiten Van Dam.

Winkelstraten overig: Circus Zandvoort BV HEMA Zandvoort Zandvoortse Apotheek Van Vessem Le Patichou Printing People Van Dam
Vis B.V Headsigus Kapsalou DEKAmarkt IJzerhandel Versteege Reisbureau KVSA B.V Hotels & Recreatie: Hotel Zuiderbad Center

Parcs Zandvoort Hotel Faber NH Hotel Zandvoort Play in BV Amusiuo Royal C.F. Poppenburg Automaten BV Anti Slipschool Sloteniak-

eis Holland Casino Zandvoort Club Maritime BDO Accountants Overig bedrijfsleven: Makelaardij van Schaik Makelaardij Cense & van

Lingen Kuuna Foundation Belastingadviseur N. Bakels Kwekerij van Kleeff Aannemersbedrijf Koster HBR Adviescentrum Keur en

Zoon ABN*AMRO Bank Modem Art Accountantskantoor Huppelschoten Parkeerterrein De Zuid Loodgietersbedrijf Spolders Van De Graaf

Holding Nieuwe leden: Auto Strijder Caue& Co inteiieur De Bode woonaccessoires Confetti Home of Fasliion Brands Taxi Centrale Zandvoort

Autobedrijf Karimo Installatiebedrijf Nieuwenhuizen

IOIVIZ
l»nl'l II - ^ > I ! .IMIL; J ll«l>

100 jaar

1908-2008

Muziekpaviljoen

Programma 2008

17 augustus, Podiumkunst

www.kunstfestijn.nl

Voorronde, 13.30 uur

24 augustus, Podiumkunst

www.kunstfestijn.nl

Voorronde, 13.30 uur

31 augustus, Podiumkunst

www.kunstfestijn.nl

Finale, 13.30 uur

7 september, Kindertheater

Kindercarroussel

Duo Arie en Lolly, 13.30 uur

14 september, Muzikaal theater

Voor (groot)ouder & (klein)kind

Peter & de Wolf, 13.30 uur

21 september, Wereldmuziek

Grietjebie (Surinaams), 13.30 uur

Crescendo (harmonie), 17.00 uur

28 september

Shantykorenfestival

5 oktober, GEEN OPTREDEN
i.v.m. Al Grand Prix festiviteiten

12 oktober, Kindertheater

Duo Arie en Lolly, 13.30 uur

19 oktober, Country Life

North Hill Country Dancers

Live Band 'Wanted' , 13.30 uur

26 oktober, laatste optreden

Slotoptreden muziekpaviljoen

Met internationale Big Band

Flying Dutchman, 13.30 uur

_Heden V£ïi£d£n
De Kemiemer Golf & Country Club

Volgende week is de Kennemer Golf & Country Club

(KG&CC) weer de gastheer van het grootste golftoernooi

van Nederland: het KLM Open. Op de schitterende baan van

de KG&CC zullen dan de deelnemers, waaronder een aantal

sterren uit het Europese Ryder Cup team, proberen om de

vette cheque van €300.000 in de wacht te slepen. De Ken-

nemer Golf& Country Club is de oudste links course in Ne-

derland en wordt gerekend tot de honderd mooiste banen

van de wereld. De baan van de Kennemer is erg geliefd bij

de professionele spelers en het bezoekende publiek.

verdedigingswerken 'Westwa II' dat weer onderdeel was van

het grote verdedigingswerk de 'Atlantikwall'. Op de baan

werden in de laatste twee jaren van de oorlog een groot

aantal bunkers gebouwd, 78 in totaal, en de grote anti-ta n k-

muur, waarvan restanten ook in Nieuw Noord nog zichtbaar

zijn,liep dwars over het terrein. Na de oorlog heeft men met

man en macht gewerkt om de baan weer bespeelbaar te

krijgen. Veel bunkers en het grootste gedeelte van de muur

zijn verwijderd maar een aantal bunkers, waaronder ook

een sta Ivoor 36 paarden, zijn onder de grond verdwenen en

in het landschap opgenomen. De laatste grote aanpassing

was de aanleg in ig85van nog eens 9 holes.

De KG&CC is niet altijd aan Zandvoort verbonden ge-

weest. Ze is op 11 december 1910 opgericht in Santpoort

en is in 1926 naar Zandvoort verhuisd. Op 11 december

igio werd tijdens een oriënteringsvergadering in hotel

Hartenlust in Bloemendaal de beslissing genomen om te

komen tot de oprichting van de Kennemer Golf Club. Deze

vergaderingvond plaatsop initiatief van d e eerste voorzit-

ter van de club, GérardJ. van der VI iet. Bij deze vergadering

waren 29 heren en 4 dames aanwezig. De club kreeg in

ign in Santpoort de beschikking over een 9-holes baan,

die circa 2005 meter langwasendiein42slagengerond

moest worden. Er werden zowel nationaleals internatio-

nale wedstrijden op gespeeld want al in 1920 mocht de

jonge club hun eerste 'Open' organiseren. Hoewel er op

de 9-holes baan goed te spelen was, was de grote wens

uiteraard een 18-holes baan. De kans daarop werd gebo-

den doordefamilieOuarlesvan Ufford.Hun Maatschappij

Zandvoortsch Duin steldetoen voorom hetterrein,waar

de club nu gevestigd is, voor een nominaal bedrag in erf-

pacht te geven. Deze genereuze geste werd met beide

handen aangepakt en de club kon aan de slag.

Eerste bal

Op3ineh928 konden de leden voor het eerst van het club-

huis gebruikmaken, 2 weken later sloeg de toenmalige

voorzitter, jhr. G.C.Quarlesvan Ufford,de eerste drive vanaf

de eerste tee. Voor de ba llenjongen die de bal terugbracht

had de jonkheer een zilveren rijksdaalder, een klein kapi-

taal in dietijd. Inde periode tot de Tweede Wereldoorlog

werd de club meerdere malen door het Neder la ndsch Golf

Comité, de voor loper van de huidige NGF, gevraagd om de

internationale Open Kampioenschappen van Nederland

te organiseren, hetgeen 4 keer gebeurde.

Bezetter verwoestte baan

Tijdens de oorlog is de baan een aantal jaren door de be-

zetters in beslag genomen. Het werd een onderdeel van de

Veel kampioenschappen

Er zijn ns de oorlog ook nog vele internationale toernooien

op de Kennemer gespeeld, waaronder 10 Internationale

Open Kampioenschappen, 3 Internationale Dames Amateur

Kampioenschappen en 5 Internationale Heren Amateur

Kampioenschappen. Recentelijk zijn in 2000 en 2001 de

Internationale Open Dames Kampioenschappen verspeeld

op de Kennemer. De KG&CC was in 2006, 2007 en 2008 de

plaats van handeling van het KLM Open. Ook in 20og,voor

de 20e keer met de KG&CC als gastheer.zal dit belangrijkste

golftoernooi van Nederland in Zandvoort gespeeld gaan

worden.

- *

Zandvoort

De Ken nemer is nu onlosmakelijk verbonden met Zandvoort.

Niet alleen ligt de prachtige baan binnen de gemeente-

grenzen van onze woonplaats, ook hebben generaties

Zandvoorters er hun hobby of beroep kunnen uitvoeren.

Velen zijn caddie geweest en weer anderen zorgden er-

voor dat de baan in topconditie bleef, zowel beroepsmatig

als parttime. En velen zullen ook in de toekomst aan de

KennemerGolf& Country Club verbonden blijven.
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Saarberg Masts

Wat heeft Zandvoort toch een enorme variatie in be-

drijven! Deze week staan Piet en Annette Saarberg in de

schijnwerpers, die mede dankzij hun unieke en perfecte sa-

menwerking wereldwijd aan de top staan met de vervaar-

diging van koolstof masten voor de met de Formule 1 uit de

racewereld te vergelijken A-klasse catamarans.

Piet Saarberg is zelf een vermaarde catamaran zeiler, die o.a. twee

keer het beroemde Rondje Texel heeft gewonnen. Daarnaast

neemt hij deel aan diverse wedstrijden over de gehele wereld,

waarbij hij meestal in de toptien eindigt. Zo gaat hij eind van het

jaar naar Australië en Nieuw Zeeland om mee te doen aan hetWK
in de A-klasse. Hij is tevens een techneut, die twaalfjaar geleden

een eigen procédé heeft ontwikkeld om,naast de bestaande alu-

minium exemplaren, koolstof masten te vervaardigen. Vooral het

verschil in gewicht is opvallend, slechts 8,4 kilo in tegenstelling

tot de veel zwaardere aluminiumuitvoering. Daardoor zijn ze ook

qua veiligheid beter.

De masten hebben een lengte van 9.04 meter en worden gemaakt

uit 190 stukjes van het hele dunne materiaal, dat verschillende

gewichten kan hebben, variërend van 200 tot 400 gram. Aan de

hand van Piet's 'geheime' berekeningen doet zijn vrouw Annette

heel geconcentreerd al het zeer precieze snijwerk van de losse

onderdelen die daarna in een mal geplaatst worden. Gedurende

24 uur volgt dan in een oven tot boven deioo'C het bakproces

om tot één geheel te komen zonder en ige las- of naadvorming.

Het duurt in totaal drie dagen voordat één mast klaar is.

Het zeer kostbare materiaal, dat o.a. ook in de vliegtuigindustrie

wordt gebruikt, is geïmpregneerd met hars en wordt in de loods aan

de Max Planckstraat in rollen opgeslagen in een vriezer met -20°C.

Inmiddels heeft het bedrijf al meer dan 550 masten gefabriceerd,

die zowel naar heel Europa als ook naar bijvoorbeeld Brazilië,

Amerika en Australië worden geëxporteerd. Bijzonder is dat

Annette een 'masten boek' bijhoudt. Elke mast is qua sa menstelling

na mei ijk uniek en wordt genummerd. Topzeilers uit de hele wereld

boeken veel succes met de masten van 'Catamaran pa rts'.

Naast deze specifieke masten kan de watersportwereld bij

Saarberg ook terecht voor andere onderdelen zoals zwaarden,

roeren, verstaging en zelfs voor complete catamarans! De rompen

worden uit Australië geïmporteerd en in Zandvoort in volwaardige

wedstrijd boten getransformeerd.

Saarberg Masts/Cata ma ran pa rts,Celsiusst ra at 210 te Zandvoort,

is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uuren 's

avonds en in het weekend op afspraak. Tel. 5718695, www.cata-

maranparts.nl.



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang -,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Opemdon-vrij-zat 10-17 u

Tel. 06-53693409

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAC

en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Gezocht:

Alleenstaande vrouw (49 jr.)

zoekt woonruimte

(ongemeubileerd).

Huurtot€ 600.

Tel. 06-2063 1Q 8i

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame

acupressuur massage

kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Te huur:

Vanaf september van

maandagt/m vrijdag

Gemeubileerd

appartement

vlakbij centrum

€200,- p.week incl.

schoonmaak

06 28 787 237

Te huur:

Bedrijfsruimte.

Ruim gom 3

,

grote schuifdeur,

gas/water/elektra,

eigen opgang.

Bel voor info:

06-531 33112

V
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We zijn weer begonnen!

Aikido in Zandvoort

Dinsdagig.30-21.00

Oranje Nassau school

Lijsterstraat 1-3

(vlakbij Krocht)

Doe eens een proefles mee!!!

Astridten Brink

06-11316967

www.aikidojohaarlem.nl

Gevraagd: jonge dames

vanaf 18 jaar voor sex en

massage. € 75 -€150

per uur. Discr.verz.

Tel. 57i6gg8

Tutti Frutti

2e hands merkkleding

boutiek. Vanaf heden

herfst-en winterinname.

Corn. Slegersstraat 6,

tel. 5731155

Te koop gevraagd:

Garagebox. Omgeving

Haarlemmerstraat

-Gerkestraat.

Tel.o6-5324g76g.

Kankerbestrijding KWF
Collectanten gezocht

voont/m 6 september

in Zandvoort en Bentveld.

Tel. 5715171

Te huur:

gemeubileerde vakantie

parterrewoning

nabij centrum.

Beschikbaar per 15 augustus.

Huurprijs € 750 p.m.

all-in. (Borg€ 1000).

Reacxties per brief aan

de redactie van deze

krant (Hogeweg 39-1,

2042 GE Zandvoort).

ZANDKORRELS 1

Met ZandvoortPa! 50% korting op een zandkorrel

Particuliere n 1

Een particuliere zandkorrel wordt eïüLini:".; IL
onder de volgende voorwaarden-

Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

u
4

s

6

ZANDKORRELS €10,- f___7WJ _r
Indien uw advertentie niet voldoet aan de t
zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

ï) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote KrochtiB

Inlevering vóór ""aa ,'dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij: wp flJ
,^ ,eesteken p

_
e/fe

Ifdeweek.

letter ofspatie in een apart vakic pi^oisi.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

..:. o--. er

Te _

Filmprogramma
14 t/m 20 augustus

Dagelijks
12.00 en 14.00

LURI_l_-0

(Nederlandse versiel

Dagelijks 1 6.00

I© Nederlandse versie I

Dagelijks
19.00

MAMMA MIA!
THE MOVTE

lrt_
Meryl Streep

Dagelijks
21.30

HANCOCK

©
WillSmith

Charlize Theran

MOVIEDINNER
Bioscoopkaart en
3-gangen diner
€22,50

QAFE^EUF

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
lel: 023-5718684

WWW.CIRCUS! ANDVOORT. NL
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Zandvoort telt ontzettend veel

strandpaviljoens. Vrijwel alle-

maal zijn zij gericht op het toe-

risme. Op zondag 27 juli vond

de officiële opening plaats

van Club Mirage. Een hapje en

drankje, het gehele pand afhu-

ren voor een bedrijfsevenement

of gewoon een privé skybox

huren? Dit nieuwe strandpavil-

joen biedt het ultieme gevoel

van rijkdom en glorie en gaat

zich voor 80% richten op de za-

kelijke markt. Club Mirage kan

Zandvoort een absolute oppep-

per geven op het gebied van de

zakelijke markt en de algemene

uitstraling van onze badplaats.

Daarnaast vindt men het mis-

schien juist ongepast om een

paviljoen als Club Mirage te

plaatsen in een toeristisch dorp

als Zandvoort. Hoe denkt ons

panel hierover?

"Een bedrijf als Club Mirage is een aanwinst voor

Zandvoort, er zouden meer van zulke initiatieven

genomen moeten worden"

Victoria van Leeuwen, __ jaar, afgestudeerd in Media en Entertainment Management te

Haarlem en momenteel werkzaam bij het Huis in de Duinen:

"Naar mijn idee is Zandvoort meer op toeristen ingesteld dan op zakenlui. Ik denk dat Club

Mirage weinig toegevoegde waarde heeft voor toeristen en de inwoners van Zandvoort en

omstreken, aangezien zij zich op een specifiek publiek richten."

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:

"Club Mirage lijkt me een geweldig strandpaviljoen. Een echte upgrade voor Zandvoort. Alleen

meer van dit soort initiatieven lijkt me overbodig. Het is juist goed dat er diversiteit is, maarteveel

'J^*/ pavi Ijoens als Mirage zou 'kil I ing' zijn, omdat Mirage niet het normale Zandvoortse publiek trekt.

Als er nog meer van dit soort uitgaansgelegenheden komen, betekent het dat er een tweedeling

zou kunnen ontstaan in het uitgaansleven. Dat lijkt me niet goed voor Zandvoort."

Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar discotheek Chin-Chin:

"Dit soort ondernemingen komen natuurlijk ten alle tijden ten gunste van de gemeente en haar

middenstand. Het lokt toeristen naar Zandvoort. En daarom is het voor Zandvoort ook belangrijk

dat bedrijven als het Holland Casino en Circuit Park Zandvoort behouden blijven. Het zou zeer

l 1 1 triest zijn voor Zandvoort en de gehele regio als dat soort trekpleisters zouden wegvallen."

Toerist van de week ndvoottenBloemendaa!

zijn eigenlijk de mensen

van die mensen en vertelt

over het leven op het strand.

/m
waarJean-Mariebijzitalhaar

zeventigjarig bestaan. Voor

Jean-Marie is het zijn eerste

jaar met zijn eigen huisje op

het strand, maar zijn ouders

komen hier ai hun hele leven, _P! HF ^
dus hij zelf ook. "Het gaat m, ' vi 'i
hier van generatie op gene-

ratie, het is heel moeilijk om
ertussen te komen als je een

_ _L _? » 1

ee.lndewintermaandenwo- verveeltzichniet.Hijwerktals
;

strandhuisje wilt, Mijn ouders en ze in Haarlem, maardaar badmeester in het zwembad :

hadden mij al ingeschreven omt Jean-Marie nu alleen van Center Parcs en daarnaast

toen ik een jaar of tien was, ik og om af en toe te stappen. gaat hij naar het tweede jaar
;

ben nu vijfentwintig en heb Ik ken hier iedereen, ik heb van het CIOS. Het is duide-
}

ditjaarpasmijn eigen huisje." ier alles. Mijn vrienden, fa- lijk dat Jean-Marie iets in de :

Een wachtlijst van vijftien jaar,

en ook nog generaties families

nilie,tv,muziek.Enensaltijd

vat te doen, zoals kitesurfen,

sportwereld wil doen maar
j

relaxen kan hij ook. Lekkeron-

die daar zomers bivakkeren.

Daar is inderdaad geen speld olleyballen." Maar wat doe

deruit gezakt op de bank, nog :

brak van Zandvoort Alive, met 1

tussen te krijgen.

Weer of geen weer

et strand wanneer de regen

net bakken uit de lucht komt

een frisse zeebries door zijn
j

huisje heen, zegt hij: "Ik heb
:

Elk jaar vanaf april, wanneer en het stormt? "Nou, dan kijk vakantiegevoel!" Als je het

de huisjes weer worden op- e of ergolven zijn en dan ga uitzicht vanuit zijn raam ziet

gebouwd, tot eind augustus

leven Jean-Marie, zijn ouders,

ebodyboarden.Of ikkijklek-

ertv of werk aan mijn auto-

(blauwe lucht.wilde zee, leeg
1

strand, vrijheid) dan begrijp je

en de rest van zijn familie, aan ouwpakketof zo."Jean-Marie hem direct.

IKnowWherelt's®
Vrijdag 15 augustus:

Het is weer zover! CirlsLoveDj's bij Bloomingdale aan

Zee. Op 15 augustus presenteren Enter Dexter en Divinity

een XL-editie van GirlsLoveDjs bij Bloomingdale op het

Bloemendaalse strand én een afterparty In de Stalker te

1. Van 18.00-24.00. Voorverkoop: €10,-

j Zaterdag 16 augustus:

Zeebeving vindt plaats bij Rapa Nui. Zeebeving

is een beleving, een zomerfestival waar je kunt

tertainment, decoratie en lekker drinken in een

elaxte sfeer. Met o.a. Ille Bitch, De man zonder

chaduw en Ravelli. Het feest duurt maar liefst

'an 12.00- 24.00 uuren entree is gratis; zeker een

kijkje waard dus!

) Zaterdag 16 augustus:

Bij Booker Beach werken vandaag maar liefst 220

mensen zich in het zweet voor het goede doel.

Bij Spinning on the Beach wordt er dit jaar geld

ingezameld voor het goede doel Right to Play

f Van 14.00-17.00 zal er worden gespind, waarna

de barbecue en live muziek van start zal gaan!

Het feest wordt om 24.00 uur afgesloten door

DJ Lucha.

Maandag 18 augustus:

Het is Red Monday, een Red-Bull Beachparty bij

I BeachdubVroeger in Bloemendaal. De hele avond

(van 16.00-24.00 uur) zorgen een aantal DJ's waar-

onder DJ Sven en saxo live.Enck E, en Eric van Kleef

: lekkerste beats. Entree is gratis. Zorg dus

datje erbij bent op deze Red Monday!

COLUMN
Burn, baby

burn!
Mijn vroegere tandarts is een

hunk, gemaakt van bittere

chocolade. Hij is zoet, exo-

tisch, wild en vooral onweer-

staanbaar. Hij danst zoals

je niet verwacht je tandarts

ooit te zien dansen en hij

zingt net zo heerlijk als hij

er uitziet. Met zijn charmes

en verleidelijke knipoogjes

laat hij bij elk optreden alle

vrouwenharten op hol slaan,

inclusief dat van mij. Ik krijg

het zelfs al warm als ik over

hem schrijf.

Is hij degen e die ja ren gele-

den met zijn witte mondkap-

je boven mij hing? Die mij elk

halfjaaropnieuw uitnodigde

omopcontroletekomen?Mij

vervolgens altijd zonder zor-

gen en zonder gaatjes in mijn

gebit weer de deur wees? Ik

kon het haast niet geloven

toen ik hem voor het eerst

op het podium zag staan en

vooral zag gaan.Want niet al-

leen had hij zijn zwoele stem

al die jaren achter dat witte

mondkapje verborgen we-

ten te houden, (nooit had ik

er maar iets van gehoord als

hij professioneel vroeg 'of ik

nog ergens last van had') Ook

de soepele, ritmische en o zo

sexy bewegingen met zijn

heupen, benen en bovenli-

chaam schenen zijn werking

niet te doen in dewittetand-

artskledij.IMee, het is pas daar,

op het podium, dat het ware

karakter van mijn vroegere

tandarts naar boven komt. Hij

is een wolf in schaapskleren

zoals ze dat noemen, of beter

gezegd een god in tandarts-

kleding!

Gelukkig was hij bij Zand-

voort Alive weer van de partij.

Hij sprak tot de verbeelding;

zong en danste als vanouds

en keekeven indringend met

zijn pretogen in de rondte als

toen hij ooit op twintig cen-

timeter afstand mijn gebit

observeerde. Kwijlend als de

hond van Pavlov liet ik me
gaan toen hij "burn, baby

burn" werkelijk goddelijk

vertolkte. En weer

lukte het hem, stond £
ik voor even in vuur "5

en vlam! £.

CL



Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Zin om te sporten?
kijk op

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer ete.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deinen, kozijnen, plafond?,

kleine eu grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

1 CB Zandvoort I 023-5737888

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

7e/.; 023-5759*

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Velu 56, 204 1 GB te Zandvoort.

72 'Mob.: 06-45504551 • E-mail: kittywillen

F

selSplanet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

T*l:023ï7k *4M'"-I ZH3

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aa*i Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Monfaga volgens Po Ii1»e Keurmerk Veilig Wonen

Aangewaaid Gij... Beacfkcdvé Pat Out!
"Bij Far Out pakken we van alles het mooiste!", aldus ei-

genaren Maurice en Saskia Kamerbeek. Een beachclub die

meegaat met de tijd; een strakke, smaakvolle en uiterst

ontspannen sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich hier op

zijn gemak zal voelen...

bij Far Out altijd veel gezin-

nen met kinderen", vertelt

Faisel. De twee jonge man-

nen ontmoetten elkaar voor

het eerst op de peuterspeel-

zaal van de Nicolaasschool

en zijn elkaar sindsdien nooit

meer uit het oog verloren.

Acht jaar heeft Ismael bij

Beachclub 7 gewerkt. Hij be-

gon als snelle beachboy met

de organisatie van de strand-

bedjes. Vervolgens kwam hij

in de bediening terecht en

ging ook Faisel voor twee

seizoenen bij Far Out aan de

slag. Momenteel werkt Ismael

parttime bij restaurant DeVier

Geboden in de Haltestraat en

studeert daarnaast commer-

ciële economie. Faisel werkt

«a.

Het zonnetje hoeft maar te

schijnen of ze zijn er te vin-

den: Ismael El Ba kkali en Faisel

Rikkers, beiden 23 jaar, bren-

gen regelmatig een bezoekje

aan de beachclub en hebben

er zelfs nog een tijd gewerkt!

"Vroeger kwam ik hier al vaak fulltime in de bediening bij

met mijn ouders. Er kwamen Holland Casino Zandvoort.

1 '—

Sit down and lay back

Beachclub Far Out heeft een

ontspannen uitstraling, waar-

bij de aankleding een belang-

rijkefunctie heeft. De naturel

tinten zorgen voor een rustige,

lay back ambiance. "Er komen

h iervooral gasten die 'vrolijk in

het leven staan'", lacht Ismael.

Volgens Faisel is het buiten-

landse vakantiegevoel bij

beachclub Far Out sterk aan-

wezig. De mannen adviseren

om vooral een keertje bij deze

beachclub te gaan lunchen.

"Ik vind dat Far Out één van

de weinige strandpaviljoens

is waar je goed kunt lunchen.

Het eten is erg lekker. Vooral

de broodjes met mozzarella of

hete kip zijn een echte aanra-

der", zegt Faisel.

Van toen tot nu

Zeventien jaar geleden

zette de 37-jarige Maurice

Kamerbeek, samen met zijn

broer, Beachclub Far Out op.

Inmiddels is zijn broer alweer

4 jaa r gestopt en is de vrouw

van Maurice, Saskia, volledig

in het management gestapt.

Maurice vertelt over de ont-

wikkelingen van toen tot

nu: "Vroeger ging men veel

vroeger naar het strand. Toen

wij net begonnen, waren de

strandbedjes al om 8 uur 's

ochtends bezet. Tegenwoordig

komen de gasten pas aan het

begin van de middag, ze blij-

ven langer zitten en we heb-

ben dan ook veel meer eters

dan voorheen. Er zijn ieder jaar

meer strandpaviljoens met

een restaurant bijgekomen

en het 'restaurant-op-het-

strand-idee' is steeds meer

terug te vinden in de heden-

daagse strandcultuur. Ook

wij gaan met de tijd mee en

er hebben hier de afgelopen

jaren dan ook veleveranderin-

gen plaatsgevonden. Van een

snelle en simpele hap zijn wij

overgegaan opeen veelzijdige

menukaart waarin kwaliteit

voorop staat."

Wisselende menukaart

In 2007 is Beachclub Far

Out uitgeroepen tot 1 van

de twintig beste restau- j

rants aan de Nederlandse

kust."Wat ons uniek maakt

is het gebruik van verseen

hoogwaardige producten.

Dit is terug te vinden in

de smaak van het eten.

Daarnaast hebben weeën

wisselende menukaart

die voor variatie zorgt.

Eigenlijk beschikken wij

over een menukaart die

iedere dag anders is", ver-

telt Saskia. Beachclub Far

Out staat voor naturel,

kwaliteit en een ontspan-

nen sfeer. Maurice is een

kitesurfer in harten nieren

en daardoor komen hier

met regelmaat ook veel

kitesurfers. Geen les.just

for fun! Vooral vaste gas-

ten maken dit strandpa-

viljoen bijzonder. Far Out
f*

is 'gewoon' Far Out, en dat

is meer dan goed!

50 plus pagina door Mitzi Visser

50plus@zandvoort5ecourant.nl

mijn lust en mijn leven

Nero, politiehond in spe
Voorzitter van de ANBO afdeling Zandvoort, Jaap Mole-

naar, heeft een opmerkelijke hobby. Al 40 jaar traint hij

honden totdat ze de wijde wereld ingaan als politiehond.

Met op de arm zijn nieuwste aanwinst Nero, een 9 weken

oude Mechelse herder, vertelt hij over zijn passie.

Jaap is begonnen met bouviers en heeft Duitse en

Mechelse herders getraind. "Deze drie rassen komen het

meest voor in het beroep van politiehond,"vertelt hij. Ze

komen als puppie bij het gezin Molenaar, waar ze de eerste

acht maanden van een onbezorgdejeugd mogen genieten.

Na die tijd rijdt Jaap elk weekend naar Almere, waar hij

intensieve trainingen met zijn hond volgt. Na 3,5 jaar, als

dehondklaarisomals politiehond door het leven te gaan,

gaat het dier naar een politiekorps of beveiligingsbedrijf.

Het verzoek van een gespecialiseerde eenheid om Jaap's

vorige hond te gebruiken om landmijnen opte sporen in

Afghanistan, weigerde hij. Vindt hij het niet moeilijk om
een hond, waar hij zo'n intensieve band mee heeft, over te

dragen? "Jawel, maar ik weet waar ik aan begin, dus stel ik

me erop in," antwoordt Jaap.

Astor: een toppertje

Vol trots vertelt Jaap over zijn vorige hond Astor, waar hij

hoge resultaten mee haalde, en laat het certificaat van de

Koninklijke Nederlandse Politiehond Veren igingzien.

Op de keuringsstaat staan alle onderdelen vermeld waar-

aan de aanstaande politiehond moet voldoen. Maximaal

is een puntentotaal van 440 haalbaar. Astor haalde 416

punten, waarmee hij het predikaat'politiehond 1 met lof'

verdiende. Enkele onderdelen waarop beoordeeld worden:

Kwallen

Bij oostenwind, aflandige

wind in vaktermen, zijn ze er

weer: kwallen. Oostenwind

komt vaak voor wanneer

het écht strandweer is en ie-

dereen het water induikt ter

verkoeling.

Ze zijn prachtig om te zien

als ze zwem men, die kwallen

dus, ik bedoel in dit geval niet

die mensen. Een bijna door-

zichtige bol die sierlijk door

het water beweegt met lan-

ge tentakels. Als die tenta-

kels je echter raken, dan ben

je nog niet jarig. Een bran-

derig gevoel en een ontsie-

rende rode plek is het gevolg.

Vroeger zaten er veel 'kwal-
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Olympische Spelen

in de Bodaan
Wereldwijd wordt veel aandacht besteed aan de Olym-

pische Spelen in Beijing. Zo ook in Huize A.C. Bodaan in

Bentveld. Activiteitenbegeleidster Ineke Deege heeft

samen met welzijnscoördinator Ria Winters een verras-

send programma samengesteld, dat geheel in het teken

staat van het Olympisch spektakel.

al dan niet aangelijnd volgen, stil zijn, het transport ge-

volgd door het tot staan brengen van een vluchtende ver-

dachte. Daarbij wordt gekeken naar de wijze van tot staan

brengen, het niet bijten en bewaken. Ook op het weigeren

van aangeboden en toegeworpen voedsel is hij getraind.

Dus een vette worst voorhouden heeft geen enkele zin.

Alleen tijdens het onderdeel 'opzoeken en apporteren van

kleine voorwerpen' dacht Astor: "Jaap, doe het effe lekker

zelf." Daarom behaalde hij hierop slechts 2 punten. Maar

verderging het uitstekend.

Boeventuig opgepast!

Pup Nero is nu nog een onschuldige deugniet met een

schattig koppie, maar zodra hij over pakweg 4 jaar door

Jaap Molenaar afgetraind is en het certificaat 'politie hond

1 met lof' heeft behaald, is Nederland weer een geducht

wapen tegen de criminaliteit rijker.

^Jg
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lenwachten' bij de strand-

tenten met een fles ammo-
nia kom de kwallen beet mee

in te smeren. Een tip van een

oude Zandvoorter: wrijf een

handje zand over de kwal-

len beet.

De beet va neen blauwe kwal

is nog erger dan van een

witte. Het kan gruwelijk je

dagje strand

verpesten.

Soms ligt de

hele vloed-

lijn vol met

van die glib-

bers. Om
te flaneren

langs het

strand kun

je dan het

bestejebag-

aantrekken. Nietgerlaarzer

flatteus, wel doeltreffend. In

de Zandvoortse Courant van

juli 1968 schreef 'Stoeleman'

in zijn rubriek 'Zandvoorts

Badboek': "We hebben een

beetje vervelende week ge-

had. De mensen werden

verschrikkelijk belaagd door

hele scholen kwallen en dat

gaf op den duur een soort

paniek onder de strandgas-

ten.Jansen ik hebben ervan

geweten hoor! U kunt maar

twee dingen doen als u niet

van kwallen houdt: in het

duin gaan wandelen of met

een ketelpak aan te water

gaan!" In een ander kran-

tenartikel uit die tijd wordt

vermeld dat een 29 jarige,

vrouwelijke badgast tijdens

het zwemmen in een school

kwallen terecht was geko-

men en uiteindelijk naar

een Haarlems ziekenhuis

werd gebracht omdat haar

toestand dit noodzakelijk

maakte. Die goeie ouwe tijd.

Ik ben ervaringsdeskundige

op het gebied van kwallen-

beten. Helaas wist ik toen en

nu nog steeds niet wat een

ketelpak is.

Dinsdags zijn de voorberei-

dingen voorde opening van

de spelen in volle gang. Ineke

Deege doet haar naam eer

aan. Zij maakt het beslag

voor de appeltaarten en

laat enkele bewoonsters

keuren. "Heerlijk, dit vond

ik vroeger ook het lekkerst.

De beslagkom uitlikken,"

weet een dame zich te her-

inneren. Voordat een groep

dames Ineke zal assisteren

met de vulling voor de ap-

peltaarten, wassen ze de

handen."Dat heb ik gisteren

al gedaan hoor!", grapt een

van de kokkinnen. De dames

snijden appeltjes, abrikoos-

jes en storten alles met de

rozijnen in een grote kom.

De oudste taartenbakster

is 102 en beweert nooit in

haar leven een appeltaart te

hebben gebakken. Een mens

moet alles een keer gedaan

hebben in het leven...

Olympisch programma
In het programmaboekje

staan niet alleen de activi-

teiten vermeld. Ook leuke

weetjes en anekdotes zijn

te lezen, zoals: 'in China be-

schouwt men de '8' als het

geluksgetal (spreek uit als

'fa', wat veel geld verdienen

betekent). Het IOC laat de

begindatum door het gast-

land vaststellen. Niet zo gek

dus dat de Chinezen kozen

voor 08-08-2008 om 8 mi-

nuten over 8.' Op het pro-

gramma in de Bodaan staan

onder andere het Olympisch

sjoelen, Koersbal met thee

of koffie ais 'warming up'en

omdat gokken de Chinezen

in het bloed zit, wordt de

Olympische Bingo gespeeld.

Maar natuurlijk worden ook

de Spelen in China zelf ge-

volgd op het grote scherm in

de Blauwe zaal en zullen de

Nederlandse deelnemers vol

enthousiasme aangemoe-

digd worden vanuit Bentveld.

Uiteraard blijft Nederlands

de hoofdtaai, maar u moet

niet raar op kijken als er af en

toe wat Chinees in de Bodaan

wordt gesproken. Hier zijn

enkele woorden die u uit

het hoofd kunt leren, met

de uitspraak vermeld tussen

haakjes: Nederland =He Lan

(Hee Lan), hallo = nihao (nie

hauw), winnen = sheng li

(sjeng lie) en goud =jin pai

(Djin pah) want daar gaan

we voor. Maar niet voordat

de bewoners van de Bodaan

de openingsceremonie op

het grote scherm hebben

gezien onder het genot van

zetfgebakken appeltaart.

Contactadvertentie

oud. Nee, beslist niet meer

de jongste, maar wel de

liefste! Ik zoek een baasje

die mij een rustig leventje

kan bieden. Wil jij samen

met mij onze laatste jaren

nog gezellig en knus ma-

ken? Ik wel! Ik logeer in het

Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5 te Zandvoort,

tel. 5713888. Geopend van

maandag tot en met za-

terdag tussen 11.00 uur en

16.00 uur.

Ik heet Morris. Ik ber

lief mannetje van 13 jaar

„©
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 5 augustus

en de verdere in week 32 door het college genomen besluiten

zijn 12 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

ïo augustus - Openbare vergadering Wmo-Raad

Op d nsdag 19 augustus aanstaande vergadert de Wmo-Raad

over welzijnszaken die van belang zijn vooralle burgers. Ieder-

een Is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te

wonen. De vergadering vindt plaats in het raad huis, vergader-

kamer 1 en begint om 19.30 uur.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op ig augustus vanaf

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein

Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 27 mei 2008 en toezeggingen

-Vast agendapunt, informatie college en burgemeester

-Verzoek toelichting toepassing Wet voorkeursrecht

-Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet

sociale werkvoorziening ;oo8

-Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief

- Eindevaluatie Loket Zandvoort

- Herinrichting Busbaan Prinsesseweg

- Rondvraag

-Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aan melding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 20 augustus

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De entree vindt uaan het Raadhuisplein.

Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijsten vergadering 28 mei enn/i2juni20o8en lijst

van toezeggingen

- Vaste agendapunten, onder meer 'Onderzoeksprogramma

Rekenkamer Zandvoort 2008 (ondervoorbehoud)

- Pilot woonregio Velsen en Zuid-Ken nemer land

-Jaarrekening 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland en

begroting 2009 Veiligheidsregio Kennemerland

-Tijdelijke locatie weekmarkt

- Financiering rioolwerkzaamheen Kostverl o ren straat

-Jaarrekening 2007 en liquidatie AZK

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onder

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig

Extra vergaderingCommissie Projecten en thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 21 augustus

vanaf 20.00 uur in de raadzaal De deuren gaan om 19.30 uur

open. Deentree vindt u aan het Raadhuisplein.

Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling igend^

- Besluitenlijsten vergaderingen van 18 en 25 juni 2008 en

toezeggingen

-Collectie Attem a/discussienotitie ontwikkelingen Zand voorts

Museum en Gasthuisplein

- Discussiestuk varianten Hoorcommissie

-Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewij-

zigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In

deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan

onderwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spre-

ken, moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail.

De aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00

uur binnen zijn voor een vergadering die dewoensdagavond

daarop wordt gehouden De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan

de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet

staan: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp met

een toelichting op een aparte bijlage. Deze toelichting mag

niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgesloten met een

concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze regel

gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl

(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op

te vragen bij de griffie.

Wijziging Kinderopvangregister

Pen januari 2005 is de Wet kinderopvangvan kracht. Deze wet

bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit

van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente

over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen

alleen een bijdrage voorde kosten van kinderopvang van het

rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderop-

vangregister. Per 7 augustus 2008 heeft een wijziging plaats-

gevonden in het Kinderopvang register. Vanaf deze datum zijn

de volgende kinderopvanginstelllngen opgenomen In het

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Kindei ngregister Gemeente Zandvoort

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk

Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309

I

Adres: Burgemeester Nawljnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 13 665

Aantal vestigingen: 2

Vestiging!

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 13 665

In exploitatie sinds: 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarig

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opva

:n): 3 5

ig [4-1:

Vestiging 2

Naam: Kinderdagverblijf Pluk

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36

Postcode: 2042 PM

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 15 513

In exploitatie sinds: 15-10-2001

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 23

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): c

Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Kindercentrum Ducky Duck

Naam: Kindercentrum Ducky Duck

Rechtsvorm: Vo.f

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265

Postadres: Postbusi28

Postcode: 2040 AC

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 30 042

Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1

Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck

Adres Prinsesseweg 36

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds: 01-01-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 36

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): c

spvang Duck Club

Vestiging 2

Naam: Buitenschoolsi

Adres: Prinsesseweg 10

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds: 01-06-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer K,

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 5740 330

Aantal vestigingen: 1

Koophandel- 34239374

*fGÊ Gemeente Zandvoort

Vestiging 1

Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut

Adres: Flemingstraat 9

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds: 01-09-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen, 50

Website: www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De School

Naam: Stichting Sociocratische School "De School"

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34245330

Adres: Oosterparkstraat 60

Postcode: 2042 AT

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 37 816

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Buitenschoolse opvang De School

Adres: Dr.Jacobus P.Thijsseweg 24

Postcode: 2041 BM

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023- 57 37 816

In exploitatie sinds: 11-08-2008

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang {4-12 jarigen): 60

Website: www.deschool.nl

Gastouderbureau Kennemerkloek

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds: 01-10-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): -

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): -

Website: www.pluspuntzandvoort.nl

Gastouderbureau Knus

Naam: Gastouderbureau

Rechtsvorm: Eenmansza;

Inschrijfnummer Kamen

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 0657 -

Aantal vestigingen: 1

-\ Koophandel: 34286356

Vestiging!

Naam: Gastouderbureau Knus

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 0657 - 21 01 60

In exploitatie sinds: 07-11-2007

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen):

-

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4~i2jarigen]

Website: -

Vergunningen

Ingek 01

Bouw-, sloop- en redame-aanvragen

Zandvoort:

-Stationsplein & hoek Bakkerstraat /Kerkstraat, plaatsen digi-

tale info-zuilen, ingekomen 14 Juli 2008, 2008-153L.V.

-Spoortbuurt straat 12, verg roten kelder, ingekomen 04 augus-

tus 2008, 2008-1 54RV.

Bentveld:

- Parnassialaan 4, wijzigen kozijnen garage, Ingekomen 05

augustus 2008, 2008-1 55LV.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

Vrijstellingen artikel 19.2 van de Wet op de Ruim telijke

Ordening.

Zoals eerder is gemeld -gemeenteadvertentie Zandvoortse

Courant van 24 juli 2008- is het college van Burgemeestei

en Wethouders voornemens om met toepassing van artikel

19.2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstellingen te

verlenen voor het

- herlnrichten van de busbaan "Prin

Koninginneweg en Kostverlorenstraat te Zandvoort (bouwaan-

- her inrichten van het kruispunt Zandvoortselaan -Tolweg te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20o8-o66Vr)

- herin richten van het kruispunt Tolweg - dr. CA. Gerkestraat

te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20o8-i2gVr).

Voormelde verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 25

juli 2008 ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis

tijdens de openingstijden. Deze ter inzagelegging duurt vanaf

deze publicatie van 14 augustus dus nog 3 weken. Hou daar

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder

schi iftelnk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent deze

aanvragen kenbaar maken bij het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de

rechter bovenhoek van uw brief 'zienswijze' te vermelden.

Verkeersbesluiten KLM Open en Straatbarbecue

KIM Open fase 2

Hei college van burgemeesteren wethouders heeft besloten

i.v.m. het evenement KLM Open op de Kennemer Golf en

Countryclub;

i.een gesloten verklaring in beide richtingen in te stellen op het

fietspad 'Oude Tram baan' door het plaatsen van de borden C01

van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

- in de OudeTrambaan direct na de aansluiting met de aan-

sluiting met de Herman Heijermansweg;

- in de Oude Trambaan direct voor de aansluiting met de

Blinkertweg;

2 een verbod stil te staan is te stellen op de wegen rondom de

ingang van het KLM open op de volgende locaties:

- in de Kamer lingh Onnesstraat direct ten oosten met de aan-

sluiting met de Am perestraat (2 keer);

-indeKamerlingh Onnesstraat bij de aansluiting met de laat-

ste noordelijke zijstraat met dezelfde naam aan twee zijden

van de weg (2 keer);

- in de Kamerlingh Onnesstraat bij de aansluiting met de laat-

ste noordelijke zijstraat met dezelfde naam aan de overzijde

van de aansluiting;

- indeGravesandestraat direct ten oosten van de Ampèrestraat

(twee keer);

3. de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen

van 15 augustus 2008 tot en met 27 augustus 2008.

Straatbarbecue

Het college van burgemeesteren wethouders heeft in verband

met de st raat barbeque op 30 augustus in deVanOstadestraat

het volgende besloten:

i een gesloten verklaring in beide richtingen in te stellen om

de locatie van de straat barbecue vrij te houden van alle verkeer

middels het plaatsen van de borden C01 van bijlage 1 van het

RVV 1990 op de volgende locaties:

- in de Jan Steenstraat direct ten zuiden van de Hobbe-

m^st'aat:

- in de Van Ostadestraat direct ten westen van de Koningin-

2. de bebording bij hete' 1 ent te plaatsen op 30 augustus

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht, in geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een de -gel ijl; ve-zcek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaais.:i"iiift

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, 1 ir vooral dicht bij mensen
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SPINNING

Spinning on the Beach

voor goede doel
Zaterdag 16 augustus 2008 is het weer zover! Voor de

tweede maal wordt het sportieve evenement Spinning

On The Beach op het strand van Zandvoort gehouden. Vo-

rig jaar werd gespind voor KiKa. Dit jaar wordt geld inge-

zameld voor Right To Play, de organisatie van oud-wereld-

en Olympisch kampioen Johann Olav Koss.

Maar liefst 220 fietsers belooft daarom een geweldi-

hebben zich inmiddels in- gedagteworden metvooral

geschreven voor Spinning veel opbrengsten voor Right

on the Beach 2008. Dat

betekent dat er dit jaar 50

fietsen meer zijn dan vorig

jaar en dat er geen fietsen

meer beschikbaar zijn. Het

SCHAKEN

to Play De 3 uur durende

marathon gaat om 12.00 uur

van start bij strandpaviljoen

Booker, op het zuidstrand

(ib).

13
e Strandschaaktoernooi

Op 23 augustus organiseert de Zandvoortse Schaak Club

haar jaarlijkse Strandschaaktoernooi. Opnieuw is de lo-

catie strandpaviljoen S, Wander & Karin. De eerste ronde

begint om 12.00 uur en na het spelen van de 5e ronde zal

om circa 17.15 uur de prijsuitreiking plaatsvinden.

Het altijd gezellige Strand-

schaaktoernooi zal dit jaar

voor de 13e keer van start

gaan. Evenals de vorige

edities kunnen ook dit jaar

maximaal 84 deelnemers

ingeschreven worden. Titel-

verdediger Thomas Broek uit

Castricum is ook weer pre-

sent. De indeling is opnieuw

in groepen van zes deelne-

mers op speelsterkte met een

bedenktijd van 20 minuten

per deelnemer. Maximaal

mageen partij dus 40 minu-

ten duren. Per groep van 6 is

er één beker beschikbaar en

voor de winnaar van groep 1,

de sterkste groep, bovendien

de 'Jan Berkhout' wisselbe-

ker. Tevens wordt onder alle

deelnemers, een diner voor 2

personen verloot, beschikbaar

gesteld door Wan der &t Karin.

Wie aan dit schaaktoernooi

wil deelnemen dient zich

uiterlijk donderdag 21 au-

gustus om 17.00 uur aan te

melden bij Edward Ceerts,

tel.023-5717978 of via e-mail

bij ruudzandvoort@hetnet.

nl. Dit alles onder vermelding

van naam, woonplaats, club

en speelsterkte (ELO-rating)

in verband met de indeling.

De toegangsprijs bedraagt

€7, te voldoen op de speeldag.

AUTOSPORT

Nationaal Oldtimer Festival

op Circuit Park Zandvoort
Zondag 17 augustus opent Circuit Park Zandvoort de poor-

ten voor (sport)wagens, motorfietsen en vrachtwagens

met een bouwjaar dat minstens twee decennia terug

gaat. Voor de tweede keer wordt het 'Nationaal Oldtimer

Festival' georganiseerd, een van de belangrijkste dagen

voor de liefhebbers van klassieke voertuigen.

Het Nationaal Oldtimer

Festival biedteen dagwaar-

op alle pracht en praal van

weleer in het zonnetje staat.

Of u nu liefhebber bent

van oldtimers, klassiekers,

youngtimers, prestige cars,

prewars, vintage of exclusie-

ve auto's, al les zal dan te vin

den en te bewonderen zijn

Ook kunnen eigenaren van

klassiekers een 'vrij rijden'

sessie boeken, meedoen aan

het Concours d'Elegance,

hun klassieker op het pad-

doek presenteren, deelne-

men aan de slalom en nog

een aantal leuke dingen.

Het Concours d'Elegance is

een zeer gevarieerd schouw-

spel van diverse soorten old-

timers die aan u voorbij rij-

denen waarbij verschil lende

merken en types te zien (en

te horen) zullen zijn. Op het

Klassiekerpaddock kunt u de

mooiste klassiekers vinden,

die door een speciale jury zijn

beoordeeld. Tevens krijgen

de eigenaren de mogelijk-

heid om meer achtergrond-

informatie over hun trots te

VOETBAL

geven op het podium. Na de

jurering op het paddock krij-

gen de Concours d'Elegance

deelnemers de mogelijkheid

om een paraderende op het

circuit te rijden. Die zai rond

15.40 uur zijn beslag krijgen.

Tevens zal op een markt van

alles en nog wat te koop zijn

voor de restauratie van uw
klassieker. Of het nu acces-

soires zijn of onderdelen die

u zoekt, waarschijnlijk vindt

u die hier.

Bezoekers kunnen voor € 16

de gehele dag genieten van

de auto's, trucks en motoren

op het paddock en op het

circuit. Toegangs kaarten zijn

verkrijgbaar aan de kassa's

van Circuit Park Zandvoort

of in de voorverkoop met

€ 2 korting. U krijgt ook € 2

korting als u via www.natio-

naaloldtimerfestival.nl, waar

u overigens meer informatie

kunt vinden, uw kaarten be-

stelt. Kinderen tot en met 8

jaar krijgen overigens volle-

dig gratis entree (mits onder

begeleiding van een volwas-

sene).

SV Zandvoort oefende thuis

In de aanloop naar de nieuwe competitie, heeft het za-

terdagelftal van SV Zandvoort afgelopen zaterdag op het

eigen terrein een oefenwedstrijd tegen Vlug & Vaardig

gespeeld. De zaterdag derdeklasser werd met 4-1 terug

naar Amsterdam gestuurd.

KLM Open Charity

Challenge & Pro-Am
Komende zaterdag, 16 augustus, zal op de baan van de

Kennemer Golf& Country Club de KLM Open Charity Chal-

lenge gespeeld worden. 26 bekende Nederlanders zullen

dan voor het goede doel een team aanvoeren. De goede

doelen zijn dit jaar de Nederlandse Colfvereniging voor

Gehandicapten en de Robert Kalkman Foundation. Beide

instellingen hebben ten doel meer mensen met een licha-

melijke beperking in aanraking te brengen met golf.

Onder andere prof. mr.

Pieter van Vollen hoven,Tom

Okker,RonalddeBoer,Relus

ter Beek, Ka rel van de Graaf,

Pierre van Hooijdonk, Ivo

Niehe, Danny Blind, Betty

5töve, Gijs van Lennep en

Willem van Hanegem zul-

len acte de précense geven

en een flight van 3 ama-

teurs aanvoeren. Bedrijven

kunnen deelnemen aaneen

flight in ruil vooreen dona-

tieaan het goede doel.Vorig

jaaristijdensdeChallenge

het enorme bedrag van

€ 75.000 bij elkaar 'gesla-

gen'. De wedstrijd start om
12.30 uurmet een'shotgun'

en is gratis toegankelijk

voor publiek.

Pro-Am

Op woensdag 20 augustus

wordt de Pro-Am gespeeld.

Drie amateurs spelen 18

holes samen met een aan-

Trainer Pieter Keur heeft voor

komend seizoen een behoor-

lijkeverjonging in zijn eerste

elftal doorgevoerd. Komende

zaterdag en zondag zullen

de standaardelftallen van SV

Zandvoort aan de Haarlems

sprekende professional en

ervaren hoe het is om op

een 'championship course'

te spelen. Speciale deelne-

mer is Johan Cru ijff die in de

flight van Maarten Lafeber,

een goede vriend en ambas-

sadeurvan de Johan Cru ijff

Foundation, zal spelen. De

deelnemende amateurs zijn

gasten van sponsors van het

KLM Open. Er is echter één

flight die wordt gevuld met

de winnaars van de KLM
Open Pro-Am Series die de

afgelopen weken in heel het

land zijn gespeeld. Marjan

Peeters de Beer, Pim Gebuis

en Thomas Wassen aar zullen

dan samen met Robert-Jan

Derksen spelen. Er worden

twee verschillende ronden

gelopen. De eerste start is

om 08.15 uur en de tweede

om 14.00 uur, beide via een

'shotgun'. Ook de Pro-Am is

gratis toegankelijk.

Dagblad Cup beginnen. Het

zaterdagelftal speelt zater-

dag thuis om 14.00 uur te-

gen DSK en zondag zal om
14.00 uur de wedstrijd SV

Zandvoort zondag-SVIJ be-

Sterkste veld sinds KLM Open weer KLM Open werd
Volgens KLM Open toernooidirecteur Daan Slooter is de

komende editie van het grootste golftoernooi van Neder-

land, het sterkst bezette toernooi sinds "het KLM Open

weer KLM Open werd". Een aantal toppers heeft zich in-

geschreven en een aantal wildcards is vergeven aan grote,

met name Britse talenten. Ook dit jaar zal het Zandvoort-

se radiostation ZFM iedere speeldag via de evenemen-

tenfrequentie 107.3 FM live verslag doen van het evene-

ment. Speciale radio's zijn voor een luttel bedrag naast de

kassa's te koop.

tie en komen daarom graag

weer terug", meldde Slooter.

Joost Luiten, de jonge prof

die vorig jaar zo knap 2e werd

op de Kennemer, zal tijdens

het KLM Open waarschijnlijk

zijn tweede toernooi van dit

seizoen gaan spelen. Luiten

heefteen RSI-achtige blessu-

reaan de pols opgelopen en is

op de weg terug. Hij is waar-

schijnlijk net klaar voor aan-

vang van het Zweeds Open

en wildaar, als voorbereiding

op het KLM Open, weer voor

het eerst in maanden gaan

spelen. Lukt dat niet, dan zal

hij op de Ken nemer weer voor

het eerst van start gaan.

Een aantal pelers jft de

0: van vo ig jaar, zoals

Pai 1 McGi ley, M chae

Carnpbell.Thomas Levet en

SKATEN

maakte ook een

Ten van toptalen-

ten bekend waarbij die van

één van de sensaties van

de Amerikaanse toer, Tadd

Fujikawa, misschien wel de

opvallendste is. Deze 17-ja-

Nick Dougherty, zullen ook rige prof uit Hawaï werd 2

nu weer aanwezig zijn. "Ze jaar geleden bekend omdat

zijn zeer gecharmeerd van hij als 15-jarige zich voor de

de baan en de accommoda- US PGA kwalificeerde en

een jaar later tijdens het-

zelfde toernooi zelfs de cut

haalde. Naast Luiten zullen

de Nederlanders Rolf Muntz

(via kwalificatie), Robert-Jan

Derksen en Maarten Lafeber,

de win na ar van vorig jaar Ross

Fisher (Eng.) en de winnaar

van 2006 Simon Dyson (Eng.)

weer op de Kennemer te be-

wonderen zijn.Wildcardszijn,

buiten aan Fujikawa, onder

andere gegaan naar Danny

Willett (Eng.) eerstejaars pro

op de Tour; naar Chris Wood

(Eng.), die een pa ar weken ge-

leden als amateur vijfde werd

op het British Open en naar

Jamie Moul (Eng.), een voor-

malig nummer 1 van de we-

reldranglijst voor amateurs.

Het KLM Open wordt van 2i tot

en met 24 augustus gespeeld

op de baan van de KG&CC. De

entreeprijzen zijn: donderdag

en vrijdag €3 o, zaterdag €35

en zondag € 40. Online be-

stelde entreekaarten zijn € 5

goedkoper. Het parkeren rond

de KG&CC is weer gratis.

Wereldkampioen skaten te gast bij Skyline

Sven Boekhorst, de wereldkampioen skaten, was zater-

dagmiddag de grote ster bij strandpaviljoen Skyline 13.

Surfshop D-frost verzorgde daar een demonstratiedag

brandingsurfen. Tijdens deze dag konden surfers diverse

boards en pakken uitproberen en kregen zij tips ten aan-

zien van hun board. Ook was er een surfworkshop en kon-

den beginners een proefles krijgen.

'Top of the bill' was de de- S katers Associat ion-serie,

monstratiedie wereldkam- de X-games en de Gravity

pioen skaten Sven Boekhorst Games achter elkaar. Deze

met zijn team verzorgde triple crown is tot nog toe

in een 4 meter hoge half het hoogtepunt in Sven's

pipe. Boekhorst is één van carrière. Boekhorst speelt

de succesvolste skaters die

Nederland ooit heeft voort-

gebracht. Hij heeft op wed-

strijdgebied alles gewon-

nen wat er te winnen valt.

Hij is vijfvoudig Nederlands

Kampioen, tweevou-
dig Europees Kampioen,

Amerikaans Kampioen én

Wereldkampioen. In 2000

won hij zelfs de American

bovendien een rol in het com-

puterspel 'Aggressive In line'

van Playstation en het skate-

merk Shifty vernoemde één

van haar wieltjes naar onze

landgenoot. Tegenwoordig

toert Boekhorst tussen de

wedstrijden door met z'n

eigen show door Europa.

Het was een demonstratie

op hoog niveau die door het

enthousiaste en deskundige

publiek hoog werd gewaar-

deerd. Boekhorst maakte als

klap op de vuurpijl een start

die nog eens 2 meter boven

deal hoge 4 meter uitstaken

deed dat vlekkeloos.

Desurflessen voorde begin-

ners waren eveneens een

hoogtepunt. Ronald Vos, een

van de uitbaters van Skyline:

"Dat brandingsurfen heeft

een grote sprong gemaakt

en is eigenlijk niet meerweg

te denken. Vandaag stond er

een lekkerwindjeen duswa-

ren er ook golven, want die

heb je nodig. Het weer zat

dus overdag mee en mede

daarom werd het een groot

succes."

WATERSPORT

Open NK Hobie Cat

in Zandvoort

Dit jaar komt de Watersportvereniging Zandvoort de

eer te beurt om de Open Nederlandse Kampioenschap-

pen Hobie Cat te organiseren. Deze zullen voor de kust

van Zandvoort op 16 en 17 augustus aanstaande in 7 races

worden gevaren. Mits de weergoden goed gezind zijn, zal

er in vier klassen gezeild worden: de Hobie Tiger, de 16, de

i6met'spi'en deFXOne. De organisatie verwacht circa 50

boten te kunnen inschrijven.

De Hobie Cat is een kleine,

snelle en spectaculaire

boot van het type catama-

ran. Zijn snelheid krijgt de

Hobie Cat omdat hij weinig

contactoppervlak met het

water heeft. Echter is de

boot moeilijk wendbaar,

aangezien hetgeen zwaard

bezit. De eerste catamaran

die Hobie Alter, de geeste-

lijke vader van de Hobie Cat,

ontwierp was de Hobie 14 in

1967 Twee jaar later werd

de Hobie 16 gelanceerd, een

ontwerp dat voortborduur-

de op de eerdere Hobie 14.

Tegenwoordig varen er we-

reldwijd meer dan 100.000

Hobie Cats rond. Daarmee is

het de meest voorkomende

zeilboot na de Laser.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Dorsmai(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor

K.Willemse

n Assurantiën

Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Greeven, Makelaardij o.g

Zandvoort

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beach ClubTien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef &

HenkBluijs

Café Oomstee

Censeen van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

IJzerhandel Zantvoort

Joost van Diepen

Ondernemersvereniging

Zandvoort

Pluspunt Boomhut

Pluspunt

Sea Optiek

Stichting Classic Concerts

Ta ke Five

Van Aacken G la szett e rs be d rijf

Vanhier

Van Scha ik Om aco Makelaars

JS>



De Scholen zijn

weer begonnen!

CENSE 113

mnLINGEN
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het

Kostverlorenpark ligt deze royale (ca. 175m
2

) 2 onder 1 kap woning met

5 mime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan

beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en

kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving

Dient gemoderniseerd te worden

• Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper

Gebruiksoppervlakteca. 175 m2

,
perceeloppervlakte 299 m2

Vraagprijs: €649.000,

Boulevard Barnaart 16
Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse

vrijstaande woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar

die er tevens zijn atelier houdt. Als oud zeeman vergel ijkt hij zijn

woonkamer met de brug van een schip; ramen rondom met 180 graden

zicht op zee, een inspirerende woon/werkomgeving. Deze unieke

woning welke bijna grenst aan het strand is 8-hoekig van vorm, telt 2

verdiepingen en meerdere terrassen/ parkeerplaatsen.

• Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers

• 2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken

Gebruiksoppervlakte ca. 180m
2

, perceeloppervlak 340 m2

Dr.J.G.Mezgerstraat41
Op der woonlaag gelegen 4 kamer hoekappartement met zonnig balkon

op het zuidoosten en berging in de onderbouw.

Het appartementencomplex Ruyterstede beschikt over een lift en ligt op

steenworp afstand van het strand, nabij centrum, station en openbaar

vervoer.

Verzorgd appartement in modern complex

Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbele beglazing

Gebruiksoppervlakteca.85m
2

Wilhelminaweg 10
In het groene hart van Zandvoort op 472 m eigen grond gelegen zeer

charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar

1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning

beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vorm ige woonkamer

met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage

annex hobbyruimte en oprit voor meerdereauto's.

• Moetvan binnen worden gezien!

Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen

• Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing

Gebruiksoppervlakte ca. 230 m2

, perceeloppervl. 472 m2

Vraagprijs: €798.000, -

&>

Burgemeester van Fenemaplein 16/3
Ruim opgezet 4 kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) op de 2

e

verdieping gelegen met een woonkamer van ca. 50 m 2

en heerlijk zeezicht,

moderne keuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers.

Dit complex beschikt over een lift en ligt op steenworpafstand van het

centrum en openbaar vervoer.

Ruim appartement en zo te betrekken!

Berging in de onderbouw

Parkeren middelsvergunningensysteem

Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: €275.000,-
<S>

Zeestraat 58 'Pension Mara'
Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als

pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin

(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed

onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van

het strand en midden in het centrum.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)

Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2
(excl. de balkons en bergingen)

Perceeloppervlakte 305 m 2

lnhoudca.740m
3

Vraagprijs € 795.000,-
&
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Gratis douche als beloning

Hoe kan je ruim 250 deelnemers van Spinning on the Beach,

die 3 uur achter elkaar hebben gefietst, een gratis douche

aanbieden? Door de brandweer in te schakelen!

Debrandweerwerdbereidge- brandweer was een unieke

vonden om met twee brand- afkoeling. En het leverde ook

weerslangen op het strand nogeenfraai plaatjeop.Meer

te gaan staan. Een bad in zee over de spinning marathon

en een neveldouche van de leest u op de sportpagina's.

DOLCE&GADDANA
Kerkstraat Ï4-36

2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Toeristisch treintje

alweer weg

'En diefietstaxi's zieje

ook al nergens meer'

Bei-I r-.Jiu

• Licht bruin € 0,95

• Appelflap €13
• Weekendtaartje€ 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

EMM, De Key en gemeente tekenen prestatiecontract

Woningbouwvereniging EMM, woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort heb-

ben vorige week een prestatiecontract getekend. TheunOosterhuis (EMM), Jaap van Gel-

der (De Key) en wethouder Marten Bierman namens de gemeente Zandvoort, tekenden

de overeenkomst in de 'oude B&W kamer' op het raadhuis.

Dat De Key-bestuurder Jaap

van Gelder erbij was, is een

goed teken. Op zijn eigen

verzoek werd hij uitgenodigd

om de afspraken mede te on-

dertekenen. Zijn organisatie

is bezig met een fusietraject

met de EMM datwaarschijn-

lijk op i januari afgerond zal

zijn. Door het zetten van zijn

handtekening verbindt de

Key zich eveneens met de ge-

maakte afspraken. De afspra-

ken die gemaakt zijn moeten

ervoor zorgen dat de kwaliteit

van wonen in Zandvoort op

een hoger plan komt en dat er

ruimte komt voor jon ge ren-

en ouderenhuisvesting. In

kunnen hanteren om de af-

spraken te controleren.

Interim-bestuurder Theun

Oosterhuiszei dat zijn vereni-

ging niet genoeg geld heeft

om de plannen die gemaakt

zijn te realiseren. "De plannen

het stuk is ook een paragraaf naar beneden bijstellen wil-

opgenomen die de gemeente len we niet. Dus hebben we
en de beide 'woonaan bieders' vooreen andere weg gekozen

en die weg is De Key. Het fu-

sietraject is bijna afgerond",

zei hij.

Bierman was blij dat Van

Gelder er ook bij was."Omdat

Zandvoort niet zoveel meer

kan uitbreiden zal het voor-

namelijk uit de hoek van

herstructureringen moeten

komen. De Key is een woon-

corporatie met circa 30.000

woningen in Amsterdam.

We hebben een verre vriend

binnengehaald", zei hij. Van

Gelder was ook tevreden.

"De Key wil zich van A tot Z,

van Almere tot Zandvoort,

bezighouden met wonen op

niveau. Wij hebben veel erva-

ring in met name herstructu-

reringvan oudewijken en het

wegwerken van achterstallig

onderhoud. We staan te po-

pelen om te beginnen. Onze

medewerkers die regelmatig

door Zandvoort rijden, willen

niets liever dan direct begin-

nen met plannen maken en

uitvoeren", zei hij. De Key wil

zich binnen Zandvoort ook

bezighouden met wonin-

gen in de particuliere sector.

Door aankoop en renovatie

van particuliere panden kan

de woonstichting ook in die

sector goede zaken doen.

Satelieafé

Zeestraat 36

OPEN HVIS
pluspunt

Zaterdag 30 augustus

van!3:00- 17:00 uur

Flemingstraat SS

Presentatie nieuwe programma
sciioen 2008/3009

U BEN! VAN HARTE WELKOM*
Zie onze advertentie op pagina 16

Wijziging Kinderopvangregister

Raadpleeg de gemeente-advertentie.

j>
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Zandvoortse Courant
gaat verhuizen

Vanaf

maandag i september
heeft de Zandvoortse Courant

een ander bezoekadres:

Kleine Kroc

BlZANnvnflinsR

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden -

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag eu nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evcrt H. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen monlagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

BURGERLIJKE STAND
9 AUGUSTUS - 15 AUGUSTUS 2008

Geboren:

Noa Rosé, dochter van: Fransen, Willem Anton en: Baars,

Gwendolyn Ingeborg.

Ondertrouwd:

van Waard, Frits en: Hurkmans, Anouk.

Gehuwd:
Bank, Johannes Hendrikusen:de Lang.VeroniqueAngela

Lucie.

Bakker, Vin cent Dirk en: van D u ij n, Diana.

Overleden:

Term es ge b. Verhoeven, Piet ertje, oud 82 jaar.

Vosse geb. Cast ien, Mart ha Maria Elisabeth,oud 97 jaar

Vink, Theodorus Simon,oud88jaar.

Hartog,Albert, oud 90 jaar.

WATERSTANDEN

BEAC
T
~xCLUB

N

Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant aan net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

augustus Hooo luc Hoos Lui HoogW A T E R

KERKDIENSTEN
ZONDAG 24 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

Oecumenische dienst

De heer C. van Rijn uit Katwijk

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

Taizédienst

Na een zomerstop is er op vrijdag 22 augustus weer een oecu-

menische Ta izédien5t, dit keer in de Zandvoortse Agatha kerk.

Het thema is 'Vergeven als werkwoord'. Want iemand verge-

ven is niet altijd even gemakkelijk. En het wordt nog lastiger,

soms bijna onmogelijk, als iemand je diep gekwetst heeft.

Hoegajedaarmee om? De werkgroep Ta izé van de Lokale

Raad van Kerken heeft gebrainstormd over het thema en een

dienst samengesteld en lezen de leden hun zelfgemaakte

teksten en gebeden voor. Ook wordt er meerstemmig gezon-

gen en is er een langere stilte ingebouwd, zoals gebruikelijk

in het Franse klooster in Ta izé. Om 19.00 uur worden de lie-

deren meerstemmig doorgenomen en om 19.30 uur begint

de dienst. Na afloop is er koffie en thee.

Do
Vb

21

22

02.39

03.20

07.05

07.45

14.44

15.35

19.27

20.07

Za 2! 03.56 08.29 16.16 20.51

Zo 24 04.46 09.25 17.05 21.45

Ma 25 05.36 10.33 18.05 23.03

Dl 26 06.44 12.06 19.14

Wo 27 00.34 08.40 13.34 21.06

Do 28 01 54 10.15 14.35 22.14

Nieuw in

Zandvoort

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

YOGA VOOR KIDS
(ó-luenil-18jaar|

In de maand sepler
YOGA VOOR KIDS e -1 YOGA VOOR TIENERS in Zandvoort.

Reserveer op tijd e
groepsgrootte is ma

en yogaplaats voor
<imaan2 kinderen.

uw kind, want de

Voor meer informatie en aanmelding: wwvi
of bel Alena Zastraw 023 -57 327 88

.yogavoorkids.com

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 3g-i 2042 CE Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og. 00-16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl
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Den Helderse raad

tegen circuit

De Den Helderse gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag

tijdens een ingelaste vergadering een duidelijk nee tegen

de vestiging van een circuit binnen de gemeentegrenzen

afgegeven. De vergadering werd naar voren gehaald door

raadslid Tjitske Biersteker (CU) die bang was dat er al eer-

der besluitvorming in de provincie zou komen.

Politiek

De raadszaal van het

Helderse stadhuis puilde

gisteravond uit, vooral met

verontruste bewoners uit

Julianadorp, Koegraspolder

en De Schooten. Al waren

er ook enkele voorstan-

ders van het circuit. Voor

de meeste politici is het zo

klaar als een klontje. Van

vestiging van een racecir-

cuit, zoals Zandvoort dat nu

heeft, kan geen sprake zijn.

Den Helder heeft nog niet

zo lang geleden haar stra-

tegie voor de toekomst be-

paald. De stad geeft daarin

een hoofdrol aan zaken als

rust, ruimte en natuur. Een

circuit a la Zandvoort staat

daar haaks op. Bij veel om-
wonenden en raadsleden is

de vrees groot dat de leef-

baarheid in grote delen van

Den Helder en Julianadorp

wordt aangetast, eventu-

ele geluidswallen ten spijt.

Uitbreiding van het stads-

deel Julianadorp zal heel

moeilijk worden, is de ver-

wachting.

Coalitiepartijen PvdA enWD
hielden de deur nog op een

kier. Zij willen gedeputeerde

Ton Hooijmaijers (WD) de

kans geven met een bril-

jante vondst te komen. "Een

verdiept circuit, een circuit

met een dak erop?" PvdA-

woordvoerder Theo Rijnten

en zijn VVD-coilega Freek

Beilinga geloven er niet zo in,

maar willen zich graag aan-

genaam laten verrassen. Ook

al omdat de provincie een

stevige geldschieter is in Den

Helder. Het werd gisteravond

derhalve een 'nee, tenzij' te-

gen het racecircuit."En dat

is het maximaal haalbare",

concludeerde Rijnten, "het

is allemaal vaag wat we nu

doen." Na stemming bleek

de meerderheid van de raad

tegen de vestiging van en

circuit te zijn.

Bron: Noordhollands Dagblad

CARTOON
GASTHUtSP-LEIN

Commissie raadszaken 20-08-08

Raadszaken kritisch naar B&W
Na een zomerstop van bijna twee maanden, was het de com-

missie raadzaken die dinsdagavond het spits mocht afbijten.

De eerste politieke vergadering na het zomerreces stond in

het teken van drie onderwerpen waarover een coalitiepartij

van mening verschilde met een lid van het college.

Op verzoek van VVD-raadslid

Jerry Kramer kwam OPZ-

wethouder Marten Bierman

tekst en uitleg geven over de

toepassing van deWvCopo.a.

appartementen in Bouwes

Palace. Kramer wilde weten

waarom eerst actie werd on-

dernomen in het kader van de

WvC, terwijl korte tijd later,

nadat de provincie het door de

raad goedgekeurde bestem-

mingsplan Middenboulevard

had afgewezen, ergeen spra-

ke meer was van de toepas-

sing van de wet, welke de ge-

meente het recht van eerste

koop geeft als een woning

te koop wordt aangeboden.

Wethouder Bierman verklaar-

de het feit dat enkele maan-

den later de wet niet meer

van toepassing was, met de

opmerking dat een gemeente

burgers niet mag belemme-

ren in hun handelen als dat

niet noodzakelijk is. Bierman

was van mening dat in grote

plannen vaak sprake is van

voortschrijdend in zicht. In

de disecussie tussen Kramer

en Bierman kwam ook de

verhouding tussen project-

ontwikkelaar Vesteda en de

gemeente naarvoren. Kramer

vond het vreemd dat hij de-

tails over de vertroebelde ver-

houding moest vernemen uit

een regionaal ochtendblad en

dat de raadsleden niet geïn-

fomeerd waren door de wet-

houder. Bierman stelde dat

ook hij verbaasd was over het

bericht, maar dat hij in deze

vergadering daar verder niet

op in kon gaan, omdat er de

volgende dag overleg zou

plaatsvinden tussen beide

partijen.

Prinsesseweg

De bewoners van het bestem-

mingsgebied Kostverloren e. o.

kregen kort voor de zomerva-

kantieberichtdatereen begin

gemaakt zou worden met de

herinrichting van de busweg.

Voor de tijdens deze verga-

dering niet aanwezige OPZ-

fractievoorzitter Carl Simons

was dat reden om schriftelijk

bij het college en deraadaan

de bel te trekken. Simons en

zijn fractie is met een bewo-

nersgroep van mening, dat

ingevolge een aantal uitspra-

ken van de rechter en de Raad

van State de busweg niet ge-

bruikt mag worden als open-

bare weg, maar uitsluitend

voor het open baar vervoer en

het toekomstig bouwverkeer

voor het Louis Davids Carré.

Wethouder Wilfred Tates

verweerde zich met het feit

dat hij de betrokken partijen

zijn excuses had gemaakt,

omdat buiten zijn weten om
de inspraakprocedure niet op

gang was gekomen. Iets wat

voor een bewonersgroep re-

den was om zich tot de rech-

ter te wenden, waar ze gelijk

kregen. Een recente uitspraak

van de voorzieningenrechter

maakte het volgens het col-

lege nu wel mogelijk om met

devoorgenornenasfalterings-

werkzaamheden te starten,

zonder dat er fiets- en voet-

paden worden aangelegd.

Volgens OPZ-woordvoerder

Bruno Bouberg Wilson is een

beslissing daarover een zaak

van de raad en niet van het

college, dat daarvoor de mo-

gelijkheid zou hebben door

toepassing van een artikel uit

de wet ruimtelijke ordening.

Volgens OPZ is het hanteren

van het betreffende artikel

niet juist en moet de raad

door middel van een repara-

tiebesluit de juiste gang van

zaken waarborgen. Volgens

de wethouder wordt er mo-

menteel hard gewerkt aan

een nieuw bestemmingsplan

dat voor begin januari 2009

vorm gekregen moet heb-

ben. Daarmee wordt voldaan

aan de wettelijk gestelde ter-

mijnen over dit onderwerp.

Hoewel de wethouder en de

OPZ-woordvoerder bij hun

standpunten bleven, werd

aan het eind van de discussie

duidelijk dat beide er wel uit

zouden komen.

Exclusief recht

Net als zijn collega's Bierman

en Tates ondervond ook

wethouder Gert Toonen de

nodige weerstand van een

coalitiepartij. Het ging om
het vaststellen van een ver-

ordening om de gemeente

het recht te geven bepaalde

diensten zonder de gebrui-

kelijke inschrijvingsproce-

dure te gunnen aan een

bedrijf dat gefaciliteerd is in

het kader van de wet sociale

werkvoorziening. Onder aan-

voering vandeWDwildede
oppositiepartijen CDA, CBZ

en Groen Links een zodanige

tekst dat het alleen mogelijk

is van dit recht gebruik te ma-

ken als private ondernemin-

gen daavan geen oneerlijke

concurrentie ondervinden.

Na een felle discussie dwong

een meerderheid van vier van

dezeven partij de tekst te ver-

duidelij ken, voordat de raad er

goedkeuring aan zal geven.

E3D3E3EE3
Overvaller aangehouden

De politie in Zandvoort heeft verdacht g augustus jl. een de medewerkervan hettank-

vrijdag 15 augustus jl. een overval te hebben gepleegd station een paar klappen en

31-jarige man uit Polen aange- op een tankstation aan de deed een greep in de kassa,

houden. De man wordt ervan Hogeweg. De verdachte gaf Hij is ingesloten.

COLUMN
Volgens mij...

gebruikt het college een gla-

zen bol voor de toekomst van

Zandvoort. Zo weten de heren

nualdatdeparkeerproefvande

Brederodebuurt, die pas in ok-

tober afloopt, geslaagd is. Men

wacht zelfs het resultaat niet

af van de 825 enquêteformu-

lieren. Van de week heeft men

eenproefcontract ondertekend

met Real Time Parkeren van

Yellowbrick. In goed Nederlands

betekent dit: betaald parkeren

met je mobiele telefoon. "Juist

voor de Brederodebuurt", ver-

telt het college, "is dit systeem

extra interessant omdat de 17

parkeerautomaten al zijn in-

gevoerd. Het is gewoonweg de

meest eerlijke manier van par-

keren." Leuk verhaal, maar hoe

eerlijk is de gemeente over het

parkeren. Zal dit systeem (nu

nog gratis straks niet meer)

mogelijk dé oplossing zijn?

Als ik naar het parkeergedrag

van de toerist kijk, is deze eeu-

wig op zoek naar een gratis

plekje. Dat bewijs wordt nu al

geleverd door de proef in de

Brederodebuurt. Daar zijn nog

genoeg vrije betaalde plaatsen

te vinden. Maar door het plaat-

sen van parkeermeters is de par-

keerdruk naar de omliggende

straten aanzienlijk geworden.

Hoewel ik altijd optimistisch

was met vrij parkeren in onze

straat, kom ik daar nu op terug.

Mijn buurtbewoners en ik rij-

den radeloos rond voor een vrije

plek. Om tenslotte onze auto's,

straten verder, te parkeren. En

zo creëren we met z'n allen een

nog grotere olievlek.

Misschien wil het college nog

een keer goed in hun glazen

bol kijken. Want hoe ziet de

toekomst eruit wanneer de

gratis parkeerplaatsen op de

Prinsesseweg de komende vijf

jaar niet te gebruiken zijn?

Wordt de parkeerdruk opgelost

met het aanbrengen van nog

meer parkeermeters? Moet ik

soms ook een mobiel aanschaf-

fen om 'eerlijk'te gaan parkeren?

Wellicht zou het parkeerregime

teruggedraaid kunnen

worden. Gewoon even ™

zwaaien met de tover- -*

stafsimsalabimIMoet ^
lukken, toch? "öï
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&eróa krijgt 10 augustus

A.O.W.

GePeWcïïeerd!

Pure & Simple
start begin september

een nieuwe Challenge

Afslanken in 12 weken

inclusief afslankcursus

De winnaar van de challenge krijgt:

Een geweldige make-over,

een heerlijk verwenpakket,

en een fotoshoot door

een professionele fotograaf.

Ook meedoen?
Meld je dan aan voor een

intakegesprek bij

Adèle Schmidt: 06-22249100

of kijk op: www.fijnaandelijn.nl.

EVENEMENTEN AGENDA
Week 34 -2008

Augustus
21t/«24 KLM Open - Kennemer Golf & Country Club

24 Kunstfestijn - 2
E voorronde

25t/«29 Zwem4daagse-Aqua Mundo, Center Parcs

29 Classic Concerts- C leve land College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie- Yoga Strandfeest Enter

Joy-voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl

30+31 TopCear Festival -Circuit Park Zandvoort

31 Kunstfestijn -finale

31 Blote Billenloop- naaktstrand

September
6 Korendag- 24 koren uit heel Nederland

zingen in de kerk, t 0.00 tot 22.00 uur,

Protestantse kerk, gratis toegang

6+7 Trophy of the Du nes - (autoraces) Circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Zwem4daagse in Center Parcs

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus kunnen deelnemers aan de zwem-

4daagse weer hun baantjes trekken in het zwembad van Center Parcs, ingang via

de Vondellaan (zijkant). Er zijn 5 avonden gereserveerd waarop gezwommen kan

worden, u mag dus 1 avond overslaan.

leen voorde deelnemers van

de zwem4daagse.

Er is een maximum van 400

deelnemers dus u dient

snel kaarten te halen want

op=op. Als u uw kaart op

de eerste avond inlevert,

krijgt u hiervoor een pols-

bandje. Alleen personen

met een polsbandje mogen

het water in.

Kaarten zijn voor € 7 te

koop bij: Bruna Balkenende

(Grote Krocht), kapsalon

Ton Goossens (winkelcen-

Ook dit jaar kunt u weer gaan. Op de laatste avond trum Nieuw Noord), Ankie

kiezen tussen twee afstan- worden de medailles uit- Miezenbeek (Haarlemmer-

den: 10 baantjes (250 m.) of gedeeld. Op die avond is straat 12) en Martine Joustra

20 baantjes (500 m.). ledere tevens vanaf 20.00 uur de (Witte Veld n). Kijk voor meer

avond kunt u tussen 18.00 beroemde en spetterende informatie op www.zand-

uur en 20.30 uur van start Aqua Disco. Deze disco is al- v00rtse4daagse.nl.

'Michelin' geeft Zandvoort 3 sterren

In de nieuwe Groene Gids voor Nederland, een uitgave van de

restaurantgidsuitgever Michelin, scoort Zandvoort zeer goed.

Achter de naam van onze gemeente prijken maar liefst 3 ster-

ren, hetgeen betekent: "De reis meer dan de moeite waard"!

Hiermee bevindt Zandvoort

zich in goed gezelschap.

Amsterdam bijvoorbeeld

heeft er ook 3, maar ge-

meenten als Giethoorn, 'het

Venetië van het noorden' en

'concurrent kustgemeente'

N oordwij k,5coren er maar 2.

De gids is een belangrijk

communicatiemiddel voor de

Franse markt. Zandvoort kan

bijzonder ingenomen zijn

met de mooie vermelding

in een gids die voor heel veel

Fransen geldt als leidraad

en ze de weg wijst naar de

mooiste plekken in ons va-

derland. Opvallend genoeg

is de beschrijving van de te

bezichtigen objecten aardig

volledig. Drie zaken vallen

op. In de beschrijving staan

Holland Casino en Circuit

Park Zandvoort uiteraard ver-

meld als een bezoek waard.

Het Circus Zandvoort, ont-

worpen doorSjoerd Soeter s,

krijgt eveneens alle aandacht

en wordt geroemd omdat

het een mooi voorbeeld is

van moderne architectuur.

Zandvoort staat erweer goed

bij in het buitenland!

Weer topjazz in café Oomstee

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Komende vrijdag is de derde avond van Oomstee Jazz. Voor

u zullen optreden Mulder& Mulder,samen met Frits Kaatee.

Het optreden begint om 21.00 uur en is gratis toegankelijk.

Komt u wel op tijd want café Oomstee is niet al te groot!

Zandvoort is geen onbekend joen Take Five aan Zee kun-

terrein voor het Haarlemse nen zien en beluisteren,

echtpaar Vivian en Johan

Mulder.Oplettendejazzfans Als één van de weinige

hebben ze, tezamen met vrouwelijke contrabassis-

Frits Kaatee op saxofoon en ten is Vivian Mulder ook

Pieter den Boer op drums, nog eens een uitstekende

op de laatste dag van Jazz zangeres en de motor van

in Zandvoort bij strandpavil- de diverse optredens. Het

repertoire bestaat onder

andere uit in het Portugees

gezongen bossanova's. Haar

echtgenoot Johan speelt al

sinds zijn 6e jaar piano. Dit

al jaren goed ingespeelde

duo heeft een zeer groot en

breed repertoire waarbij zij

ook regelmatig samen zin-

gen. Saxofonist Frits Kaatee

speelt regelmatig met de

echtelieden maar is even-

eens vast lid van de Dutch

Swing College Band.

Moderne uitstraling VVV-kantoor
Het nieuwe VVV-kantoor in de Bakkerstraat heeft een strakke moderne uitstraling gekre-

gen. De Zandvoortse architect van Italiaans komaf, Remo De Biase, heeft met zijn studio

bijna onmogelijk werk geleverd. Dat vindt de nieuwe manager Ferry Verbrugge die hem

daarmee ook wil complimenteren.
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Verbrugge is De Biase en zijn

medewerkers veel dank ver-

schuldigd. "Met name heb-

ben zijn medewerkers Rob en

Paula in een zeer korte periode

veel en belangrijk werk verzet.

De Biase heeft zich voor wat

het interieur betreft laten

inspireren door een modern

strandpaviljoen. Maar niet

alleen Studio De Biase heeft

veel werk verzet. Ook de di-

verse aannemers die vaak tij-

dens de vakantieperiode door

moesten werken waren zeer

flexibel en hebben het onmo-

gelijke mogelijk gemaakt. Zij

hebben dan ook met hart en

ziel bijgedragen aan de nieu-

we impuls die Zandvoort aan

het toerisme wil geven", com-

plementeert Ver brugge.

Het nieuwe kantoor is dan ook

een plek geworden waar de

WV-m edewerkers met opge-

heven hoofd de Zandvoortse

gasten kunnen ontvangen.

Als binnenkort nog de voor-

pui aangepakt is, waardoor

het gebouw ook rolstoel-

vriendelijk wordt, zal de WV
Zandvoort weer helemaal op

de kaart staan.

WV Zandvoort, Bakkerstraat

2b, tel. 5717947, www.vvv-

zandvoort.nl. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

09.00-17.00 uur, zaterdag

10.00-17.00 uur, zondag

11.00-16.00 uur.

Zomer voor toeristentreintje alweer voorbij

Voor het toeristen treintje is de zomer weer voorbij. In mei werd het blauwe treintje nog

feestelijk in gebruik genomen door het college maar de eigenaar is inmiddels voortijdig

ermee gestopt.

Hoewel het eerste treintje omgeruild

was voor een luxer exemplaar was het

gebruik ervan minimaal of had het vaak

mankementen.

Ook het draaimolentje en het tentje waar

ijs en frisdranken werden verkocht was,

zelfs bij heel mooi weer, vaak gesloten. Of

de proef met het treintje, ijstentje, draai-

molen in seizoen 2009 een vervolg krijgt

is onbekend.

ET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

m
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Laatste rondje

Vrijdagmiddag maakte

postbezorger Henk van

der Meij zijn laatste rond-

je. Van der Me ij heeft ruim

30 jaar in Zandvoort door

weer en wind

de post bezorgd

len gebruikt om Droompaar

het ook via de

buitenkant van

je huis te tonen

ook nog. Maar

wat onze foto-

graaf afgelopen

week in de Burg.

Beeckmanstraat

zag, grenst aan

het ongelooflij-

ke. Een opblaas-

baby van circa

3 meter hoog

aakte melding van de

geboortevan een jongetje.

Uniek! Van harte proficiat!

zijn pensioen

genieten. Ter

gelegen heid

van zijn pensio-

nering hadden

zijn collega's de

post van vrijdag

op een speciale

manier 'gestoken'. Henk

mocht zijn eigen straat

lopen op een manier dat

zijn eigen post als laatste

bezorgd moest worden.

Uiteraard kweet hij zich

uitmuntend van zijn taak.

Op de foto gooit hij zijn ei-

gen post naar binnen.

* *.

Dat je blij bent met de

geboorte van je kind kan

iedereen inkomen. Dat je

ook nog al Ie toeters en bel-

Zandvoorts museum be-

heerder Sabine Huls en

haar vriendin Tamara

Mangelaars, samen het

team Don kerBlond, hebben

met hun auto 'Disco' de

eindstreep, na een sleep-

tocht van de laatste 100

km, naar Beijing toch nog

gehaald. Op 21 juni vertrok-

ken i bus, n opgeknapte

auto's en 6 motoren van

het Olympia plein naar

het Olympisch dorp om
aandacht te vragen voor

het goede doel: Right

to Play. Het overhandi-

gen van de cheque van

€ 10.000 aan oprichter

Johan Olav Koss was de

kroon op het fantasti-

sche avontuur van Going

D utch . O p de webs ite va n

het team DonkerBlond

(www.amsterdambei-

jing.com) zijn de mooie

foto's en de avonturen te

bewonderen en te lezen.

Al met al een geweldige

prestatie!

Hoewel Mark Jansen niet

meer in Zandvoort woont,

heeft zijn broer Roger deze

krant benaderd voor het

volgende: "Mark Jansen

(32) was vanaf zijn 15de

tot en met zijn 30ste jaar

woonachtig in Zandvoort

en heeft op de grafische

school in Haarlem gezeten.

Hij trainde altijd bij Fitness

Paradiseen de Health Club

Zandvoort. Op zijn werk bij

Schiphol ontmoette hij de

Pu rmerendseWendyG rader.

Ze willen ontzettend graag

trouwen en hebben zich op-

gegeven voor het nieuwe TV

programma'onemillion dol-

lar wedding' gepresenteerd

door Wendy van Dijk." Het

aankomende bruidspaar

Mark en Wendy behoren

tot de 99 van de 3500 stel-

letjes die de voorrondes ge-

haald hebben. Ontzettend

leuk allemaal maar h

volgende opdracht is: maak

een promotiefilmpje om
het Nederlandse publiek

te overtuigen dat jullie het

droompaar zijn. Vandaar

het verzoek van broer Roger:

"Willen jullie Mark en Wendy

helpen om zoveel mogelijk

stemmen binnen te halen"!

Het promotiefilmpje is te

zien van 25 augustus t/m

10 september via www.rtl.

nl/liefde/milliondollarwed-

d ing/h ome. Hoe meer mi

sen er stemmen hoe mi

kansen Marken Wendyheb-

ben om met 7 koppels te

gaan strijden voor de hoofd-

prijs en de titel 'droompaar

van het jaar'. Dus maak ex-

Zandvoorter Mark Jansen

en zijn Wendy blij en stem!

Namens broer Roger heel

hartelijk bedankt.

^



Vrijehuizenmarkt

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

3 ^ *J™

Julianaweg 25 Zandvoort

In het hart van geliefde 'Groene Hart" van Zandvoort, ligt deze char-

mante 30-er jaren half vrij staan de woning (type 2/1 kap) op een percee

van ruim 500 m' met garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin!

Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;

Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede

woonkamer-en-suite met origineel suitertel, uoor- en achterkamer met marmere

schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;

1° verdieping; 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 26 toilet,

balkon;

Aan u de kans uan dit charmante huis op een toplocatie een droomhuiste

maken I

LET OP: DIT HUIS IS UITSLUITEND TE BEZICHTIGEN VAN 26 AUGUSTUS 2008

TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2008 EN BIEDINGEN GESCHIEDEN UITSLUITEND

OP BASIS VAN VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

Woonoppervlakte ca. 180 m' (exd garage), perceel 504 m', inhoud ca. 430 ma
.

Verkoop bij inschrijving

Oosterparkstraat 23 Zandvo<

n vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf,

renoveerd in een moderne stijl!

stig gelegen in de geliefde en rustige "Park buurt";

g. grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer

impartijen, nette open keuken;

1 1° verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad

droogruimte, 2 B
toilet, riant balkon;

ï o u t e
r

a
i -
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ï ji
l". ^ 1

1
. = b 1 1

1 f ...vocril amer met zicht op de tuin, moderne open keu-

ken vzv div. inbouwapp., slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabin

bidet, wandcloset en wastafelmenbel;

1 Gezellige voortuin op het zuidwesten en een besloten achtertuin (ca. 50 m') o|

het noordoosten;

i Qit is st jlvol wonen in een bijzonder fraai woonhuis op een geliefde locatie I

noppervlakte ca. 140 m', perceel 158 m', inhoud ca. 360 m3
.

ï;:t;{p!,'.'-.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

€ 598.000,- k.k.

1 Martinus SI ijh offstraat 37 Zandvoort

• Goed onderhouden, Kalfv

• Vrij parkeren op ruïligaangie

zicht np de tuin, mcdem-land

1'veidieping 3 slaapkamer

ijstaande woning met o.a. modern-landelijke

"Dichters- en Letterkundigenbuurt";

lu .::. "jijlui:- '--
'II- h. in- 7 '-.i.i-gsdeur naaren

'I-Mi- 1-
Fi "

:. '"Ic.:kc-:i: :i»r. ^>>>:!"i^ui> -.'

L " i

^-^ • 2'verdiEping: 2 slaapkamer mei rM-

1 tuin (ca. 60 m 3
, 1 1 nm dtep) op zud-

^M^^H * Woonoppervlakte ca HSm ;
,

1 perceel 1 29 m2
, inhoud ca. 280 mJ

| € 379.000,- k.k.

Nieuwe directie Circuit Park Zandvoort

Vraagprijs:

€ 274.500,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Per 15 augustus treedt Wilgenhaege Vermo-

gensbeheer op als hoofdsponsor van Circuit

Park Zandvoort. Per die datum zal de hui-

dige grootaandeelhouder en directeur Hans

Ernst een aantal taken aan het nieuw ge-

vormde managementteam, Jerry Langelaar

en Frans Kee (beide namens Wilgenhaege)

en Erik Weijers (de huidige COO) overdra-

gen. Wel blijft Ernst als seniorbestu urslid

nauw betrokken blijven bij de nationale au-

tosporttempel in de Zandvoortse duinen.

Ernst blijft zich bezighouden met milieuvraagstukken en

vergunningen. Tevens zal hij Circuit Park Zandvoort verte-

genwoordigen in internationale koepels als FIA en AICP.

Hans Ernst: "Door de samenwerking met Wilgenhaege

Vermogensbeheer hebben we de mogelijkheid om nieuwe

markten aan te boren en in contact te komen met nieuwe

zakelijke partners. Om de toekomst van ons circuit op mid-

dellange en lange termijn veilig te stellen, zijn we in de af-

gelopen periode al meer marketinggericht gaan werken,

bijvoorbeeld door het opstarten van een Business Club. We
hebben een aantal plannen op stapel staan, waaronder de

bouwvan een nieuwe wedstrijdtoren, waarmee we na afloop

van het lopende seizoen willen beginnen. Met een partner

als Wilgenhaege Vermogensbeheer krijgt ons circuit een

nieuwe zakelijke impuls en we zien de toekomst dan ook

met vertrouwen tegemoet!"
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Gemeente zoekt kandidaten

voor een onderscheiding
De gemeente Zandvoort is naarstig op zoek naar kandida-

ten om rond Koninginnedag gedoceerd te worden. Kandi-

daten moeten door inwoners van onze gemeente worden

voorgedragen. Burgemeester Niek Meijer vraagt dan ook

aan de lezers van de Zandvoortse Courant goed om zich

heen te kijken of er iemand in hun omgeving is die zo een

onderscheiding verdient.

In het managementteam van het circuit zal Jerry Langelaar,

als 'private banker'zich als voorzitter van de direct ie concen-

treren op het algemene beleid, vernieuwing en commerciële

zaken. Hans Ernst zal zich, met zijn ja ren lange ervaring, gaan

richten op beleidszaken. Frans Kee, thans COO en financieel

directeur van Wilgenhaege Vermogensbeheer, wordt bij het

circuit verantwoordelijk voor financiële zaken inclusief in-

koop en projectmanagement. Erik Weijers, ai ruim veertien

jaar werkzaam op het circuit en de laatste jaren actief als

COO, zal deze functie blijven vervullen en zich vooral gaan

bezighouden met de invulling en organisatie van races en

evenementen, zoals de DTM, de AiGP powered bij Ferrari-

serieen het Dutch GT4Championship, de nieuwe klasse die

vanaf 2009 de eredivisie van de nationale autosport gaat

vormen. De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort lijkt

gewaarborgd!

'Je goed en lekker voelen in je vel, dat is belangrijk'

Max Berfier deed samen met een groep jongeren twaalf we-

ken lang mee aan de cursus Real Fit bij sportcentrum Kenam-

ju. Het was zwoegen, zweten en afzien, maar Max heeft het

volgehouden. "Hij was de fanatiekste van het stel", lacht Mar-

cel van Rhee, manager van Kenamju Zandvoort.

Sportservice Heemstede - Zandvoort organiseerde in sa-

menwerking met GGD Kenemerland, Jeugdriagg Noord

Holland Zuid, Servicepas poort, Specifieke Zorg, Sportcentrum

Kenamju en het Wim Gertenbach College in Zandvoort de

cursus Real Fit. De cursus was speciaal bedoeld voor jonge-

ren met overgewicht. Naast gewichtsverlies, was het vooral

belangrijkdatdedeelnemers beter in hun vel gingen zitten.

Tijdens de cursus deden elf jonge deelnemers mee in de

leeftijd van 12 tot 16 jaar. Behalve een pittig sportschema

kregen ze begeleiding van een trainer, diëtist e en coach. Ook

de ouders werden bij de cursus betrokken om een bijdrage

te leveren aan een meer actieveen gezonde leefstijl.

"We hebben elke week een uur gesport bij Kenamju.

Daarnaast kregen we de opdracht om zelf ook sportactivi-

teit te organiseren.We hebben van alles gedaan: paardrijden,

vechtsporten, fitness, schermen, skiën, lasergamen, koken

en duiken. Het was echt superleuk, maar soms ook best wel

zwaar", vertelt MaxBerrier.i^ jaar.Tijdens de cursus zijn drie

van de elf deel nemers afgehaakt. Trainer /vla rcei geeft toe dat

de cursus soms behoorlijk zwaar was. "Sommigen van hen

zijn niet gewend om veelte bewegen, laat staan te sporten.

Dusja,dan is het zwaar. Ik heb hen zoveel mogelijk gemoti-

veerd om niet op te geven. Een gezond lijf krijg je niet zomaar,

daar moetje hard voorwerken", vertelt Marcel.

Max is blij dat hij meegedaan heeft met Real Fit. "Ik vond het

heel erg leuk om met de groep allerlei sportactiviteiten te

doen, maar ikzit nu ook veel beter in mijn vel. Nu zit ik veel

minder achter de computer en sport meer. Ik ga zeker weten

door met sporten. Het is gewoon hartstikke leuk."Wie net als

Max zin heeft om te sporten kan zich aanmelden. Kenamju

gaat door meteen vervolg op het Real Fit programma, maar

dan zonder diëtiste en psycholoog. Jongeren van 12 tot 16

jaar kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Er zijn geen

speciale groep voor jongeren met overgewicht. Het is juist

belangrijk dat jongeren met overgewicht meedoen met de

restvan de groep. Kijk een sop de website www.kenamju.nl of

ga gewoon een keertje langs, A.J. van der Mooie n straat 47.

leder jaar kort voor

Koninginnedag is het een

drukte van jewelste op het

raadhuis. De dames van

het bestuurssecretariaat

moeten dan proberen om
de personen die een onder-

scheiding hebben gekre-

gen op slinkse wijze op het

raadhuis te krijgen. Eén van

de recent gedecoreerden,

Herman Heidoorn, herin-

nert het zich alsdedagvan

gisteren. "Ik was naar het

raadhuis gekomen omdat

Jaap Kerkman een decoratie

zou ontvangen. We zitten

samen in het buurtcomité

dus was het niet zo raar. Na

afloop ging ik gewoon naar

mijn vrouw op bezoek in het

ziekenhuis. Een broeder zei

dat ze een andere plaats had

gekregen en toen ik de zaal

binnen kwam stond mijn

hele familie en een aantal

vrienden op mij te wach-

ten. Ze heeft al die tijd haar

mond stijf dicht gehouden,

ik was dus volledig verrast.

Ik kreeg het er warm van,

zelfs nu nog als ik er over

praat", zegt de man die nog

steeds veel vrijwilligerswerk

doet.

De beide heren zijn er

trots op dat ze een 'lintje'

mochten ontvangen. Ook

Kerkman heeft veel vrijwil-

ligerswerk gedaan en doet

het nog steeds. Hij vindt

het een normale zaak dat

je vrijwilligerswerk doet."lk

ben een zoon van een oud-

wethouder van Zandvoort

en zodoende stond je in de

schijnwerpers. Ik heb mij

altijd voor de medemens
ingezet en vind daar veel

voldoening in", zegt hij.

Burgemeester Niek Meijer

roept de Zandvoorters op

om goed om zich heen te

kijken, "want vaak beschou-

wen vrijwilligers die in aan-

merkingzouden kunnen ko-

men, hetgeen wat ze doen

als de normaalste zaak van

de wereld." De burgemees-

ter drukt u op het hart om
de voordracht vertrouwe-

lijk te sturen, dus zonder ie-

mand in te lichten. U kunt

uw voordracht, voorzien van

de naam van de persoon die

u voordraagt en uw motiva-

tie, sturen naar: Gemeente

Zandvoort, t.a.v. mevr. C.

van Ravensteijn, postbus 2,

2040 AA Zand voort. Zet u in

de linkerbeneden hoek op de

envelopVERTROUWELIJK! U

kunt uw voordracht ook via

e-mail indienen. Zet u de-

zelfde gegevens als voor een

briefin uw mail en stuurdie

naar bestu urssecret ar iaat@
zandvoort.nl. Wie weet be-

sluit het Kapittel voor de

Civiele Orden uw kandidaat

voor te dragen aan de mi-

nister.

.0



Printing People

Open
van maandag tot en met vrijdag - Kleine Krocht 2 Zandvoort

Flyere/Folders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posters Huisstijlen Stickers Beurssystemen Teitielbedrul

Word bezorger

van de Zandvoortse Courant
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Baan van de Kennemer is in topconditie Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255 lfflffliFKH3E8SBJ9

Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort zanduoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

\

vV Li

V Wij zijn op zoek naar een

DTP-er / vormgever
voor ons filiaal in Zandvoort

Kom langs of stuur je CV naar:

. ,^Mili >!!"! I

iris@printingpeop!e.nl

Voor meer informatie over deze

ie kun je bellen met:

388 72 55 (Iris) of

06-2001 8057 (Marcel)

Voor diverse

wijken zijn

wij op zoek

naar bezorgers

Bel of mail ZVO Verspreiders

06 - 1139 W7% of

info@zvo-verspreiders.nl

OZANDVOORTSE
Courant

BETEll MOBIEL
.w:mrr>t«ntiKu:s v.\ Hinj.miKs wnn

nthn^i d P ,iP , >™ rTM.TrjWrf.iT.ri']

1È J*
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobtel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

PC/Plaats

Email
°0

y Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Hoe kunnen we
dit nou verkopen?

Ook al maken we nog zulk

lekker brood,zonder goed

winkelpeisoneelverkopen

niks van. Vandaar dat wij

zijn naar enthousiaste

ZU , V

]ed

pen we er

i\\ opzoek f
te

verkoopsters (m/v).

Meer weten?

Bel 023-5271771

ofmailjecvnaar

info@vvlp.nl

Van V

Bloemendj al, Hjarlem, Heemstede, Hoofddorp, Velserbroek, Zandvoort. www.wlp.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas *^a^dvoort

Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

De baan van de Kennemer Golf & Country Club is helemaal klaar en in topconditie voor

het KLM Open dat van 21 tot en met 24 augustus gespeeld zal worden. Dat de baan in top-

conditie is, is het werk van head greenkeeper Dick Vastenhouw en zijn zeer gemotiveerde

ploeg greenkeepers.
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De ploeg, die voor het groot-

ste gedeelte uit Zandvoorters

bestaat, wordt tijdens het

KLM Open bijgestaan door

detirma'sHeijmansen Hoek,

twee firma's die gespeciali-

seerd zijn in golfbanen. Ook

staan er het hele weekend

monteurs voor de maaima-

chines stand-by Tijdens het

grootste golfevenement van

Nederland moet er name-

lijk extra aandacht besteed

worden, voornamelijk aan

de greens maar ook aan de

fairways.

Groot oppervlak

Willem Koning bemoeit

zich deze dagen veel met de

greens. "Die moeten twee en

soms wel drie keer per dag

'geschoren' worden. Waar

normaalgesproken niet vaak

met een 'bak' (opvang ba kaan

de maai machine, red.) wordt

gewerkt, werken we nu alleen

maardaarmee. Het houdt de

greens snel. Als ik één rondje

greens doe, maai ik circa 1,1

hectarel Als we de fairways

erbij halen is dat zelfs 14

hectare", zegt hij. Als wordt

gevraagd wat de grondslag

is om op de Kennemer als

greenkeeper te werken zeg-

gen ze allemaal dat het mooi

hovenierswerk is. Altijd bui-

ten aan het werk en dan ook

nog met geavanceerde ma-

chines, want een normale

maaimachine zou te lang

gras laten staan.

Lange dagen

De Kennemer heeft gedu-

rende de maand die vooraf

gaat aan het spektakelstuk

KLM Open, de beschikking

over circa 14 van die machi-

nes. De ploeg begint tijdens

het toernooi om 05,00 uur

om alles weertiptop in orde

te krijgen en ze gaan door tot

09.00 uur. Dan gaan ze weer

debaaninalsde laatste prof

binnen is om eventuele scha-

de te herstellen en weer de

maaimachines te laten wer-

ken. Daar zijn ze gemiddeld

tot 22.00 uur mee bezig. Als u

nu denkt dat ze gedurende de

dag al lanterfanterend kun-

nen doorbrengen, hebt u het

mis. Onderhoud en stand-

by vragen veel uren van de

ploeg. Toen bijvoorbeeld twee

jaar geleden de baan op een

groot aantal plaatsen onder

waterstand na hevigonweer,

moesten demannen behoor-

lijk aan hun stutten trekken.

"Dan gaan we met pompen

en allerhande andere hulp-

middelen aan de slagom het

overtollige waterweg te krij-

gen en dat is behoorlijk hard

werken kan ik je vertellen",

zegt Jos van Houten.

Voorlopig hebben de heren

eer van hun werk want de

baan ligt er werkelijk schit-

terend bij. Helemaal klaarom
'geteisterd 'te word en doorde

rake klappen van de heren

golfprofessionalsl

door Erna Meijer

Na vele jaren beschikt Zand-

voort sinds eind juli 2008

weer over een eigen uit-

vaartbegeleider. Samen met

zijn vrouw Linet Schweitzer-

Hellingman is Evert Schweit-

zer in de voetsporen ge-

treden van de voor vele

dorpsgenoten nog bekende

Pietd'Hondt.

Linet is een geboren en geto-

gen Zandvoortse; haarvader

zat o.a. bij het duikteam en

haar moeder was jarenlang

badjuffrouw. Evert (inder-

daadfamilievan de beroem-

de arts Albert Schweitzer) is

ai lang werkzaam in de uit-

vaartbranche. Ooit begon-

nen als coördinator van het

rouw- en volgwagenpark

op de Parklaan in Haarlem,

heeft hij via een baan bijeen

kistenfabriekals kistbekieder

en in loondienst als uitvaart-

begeleider uiteindelijk na

diverse cursussen de stap

gewaagd zelfstandig dit bij-

zondere werk te gaan doen.

"Ik heb het altijd heel belang-

rijk gevonden om aan zowel

de overledene als de nabe-

staanden een hoge mate

van service te verlenen. De

indruk bestaat namelijk dat

in sommige gevallen het ge-

voelsgebeuren en de betrok-

kenheid gaat verdwijnen en

ik vind het heel belangrijk dat

er ook na een uitvaart aan-

dachtvoorde nabestaanden

is. Nazorg staat bij mij hoog

in het vaandel."Niet iedereen

weet dat een overledene des-

gewenst in Zandvoort kan

blijven, zowel thuis als in de

rouwkamers op de begraaf-

plaats aan de Tollensstraat.

Ook heeft men devr ij heidom

zelf een uitvaartondernemer

te kiezen. Doordat Evert al 15

jaar in het dorp woont, is zijn

kennisvan en betrokkenheid

bij de inwoners groot en kan

hij meer persoonlijke aan-

dacht geven.

Schweitzer kan, indien ge-

wenst ook vooraf, ingescha-

keld worden voor het regelen

en uitvoeren van de uitvaart

en de verzorging van de

overledene. Daarbij vindt hij

het zeer belangrijk om de

nabestaanden te betrekken

bij het afleggen en dit spe-

cialistische werk dusdanig

te doen dat bijvoorbeeld

kleinkinderen niet bang

worden bij het zien van de

gestorvene. Bijzonder is de

ruime keuze aan kaarten op

A^formaat, waarop karakte-

ristieke Zandvoortse dorps-

gezichten zoals de waterto-

ren, het raadhuis, de beide

kerken of fraaie zeegezich-

ten als achtergrond dienen.

De kaarten worden hier ter

plaatse gedrukt.Aan de hand

van een kistenboek kan een

keuze gemaakt worden en

vanzelfsprekend wordt ook

de aangifte bij de gemeente

geregeld.

Schweitzer en zijn vrouw

beschikken over een eigen

rouwauto, die door Linet

gereden wordt. Het is een

zwarte Oldsmobile Custom

Cruiser met een elegante

uitstraling en veel ruimte

voor bloemen. Volgauto's

worden vanzelfsprekend in

overleg geregeld.

Algemene Uitvaartbegelei-

ding Zandvoort is voor een

stijlvolle en verzorgde uit-

vaart dag en nacht bereik-

baar onder telefoonnummer

023-7515666 (nee, geen druk-

fout!) of via e-mail evert@

uitvaartzandvoort.nl. Aan

een website wordt momen-
teel nog hard gewerkt.

Hetgemor over de situatie op het Gasthuisplein wordt steeds

luider. Velen zijn van mening dat het plein, dat ooit voor-

bestemd was om een evenementenplein te worden, geen

uitstraling meer heeft en vervallen is tot een troosteloze

steenmassa, waar weinig of niets mogelijk is. in het verle-

den was dat anders, zoals deze penningtekening van Emmy

Vrijbergh de Koning laat zien. Zou dit bedrijvige beeld nog

eens terugkeren op het plein dat ooit tot de gezelligste van

het centrum behoorde? Misschien komen er binnenkort

wel nieuwe plannen voor dit historische stukje Zandvoort.

De tekening is beschikbaar gesteld door Hobby Art aan het

Gasthuisplein.



Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

o

TeL 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 CS (e Zandvoort.

72 •Mob.: 06-45304551 • E-mail: kittywtltemse@pbneLnt

DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT:

'KOM IN JE KRACHT MET HLP'

DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN):

2, 9, 16, 23, 30 september

7, 23 en 30 oktober

6, 13, 20 en 27 november

€150,- HELE CURSUS

OPGEVEN EN MEER INFO?

SIMONE KÖNIGS 05-54357575

WWW.BEREIKDEDOELNUWEL ,\L

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerling!. Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort tel. 023-5737888

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Daveen Sabrina,

gefeliciteerd

Tiet jullie zoonTom.

Veel geluk,

ïama, Ladyen Rakker.

Kabel-mternet/adsl

installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Te koop:

T.E.A.B. complete slaapkamer.

Bed 180 + bovenbouw,

hang- en legkasten, ronde

uitschuifbare eettafel,

losse slaapkamerkast,

stoffen fauteuils.

Alles ziet er perfect uit.

Tel. 06-2846 9600
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ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

P
IL

onder de volgende voorwaarden: IL
Ce = n go C deren m

B
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de €500,-
»

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (adsml

6
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Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. L
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering \iói\ — aa-dag 11.00 uur betekent plaatsing dez

fgeven bij:

SVP Elk cijfer, leesteken e

Tevens door u in te

Ifdeweek

i elke letter ofspatie in een apart Vakje plaatse

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inhc

opgaaf van redenen, worden geweigerd

..:.T 0-, er
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Taoïstische Tai Chi™

Opi september start

deTaoïstischeTai Chi

Vereniging Nederland in

Zandvoort weer met een

nieuwe beginnersklas

TaoïstischeTai Chi™

interne kunsten en

methoden in het Jeugdhuis

van de Protestantse Kerk,

Kerkplein 1,

van 9.30 tot n.30 uur.

Belangstellenden zijn

van harte welkom, vooraf

aanmelden is niet nodig.

Voor informatie: Chr. Bol,

tel. 5718403.

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame acupressuur

massage kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

God zegt:

Weet dat ikje zal genezen,

en je ziekte en wonden helen

(de BijbehJeremia 30:17).

Gebed nodig? Mail naar

gebed-zandvoort@hotmail.com

God is liefde!

Lieve opa, van harte

gefeliciteerd

met je 70^ verjaardag!

Heel veel kusjes,

Eva en David.

The World at Your Beach

Te koop:

Zware houten salontafel

izgs.met 2 laden.

Afm: 70 X140 cm.

Prijs: €50,-.

Tel. 06-4588 7144.

Te huur:

Gemeubileerd appartement

met tuin.

Vanaf 1 novt/m 28febr.

Huurprijs €750,- all-in

(borg €750).

Tel. 06-2222 2871

Te huur:

Vanaf september van

maandag t/m vrijdag

Gemeubileerd appartement

vlakbij centrum

€200,-p.week

incl. schoonmaak

06 28 787 237

Gezocht:

Wie heeft mijn

DS gevonden?

Verloren op 13 augustus.

Ben heel verdrietig.

Boyd Buijtenhek.

Tel.888 284O0f

06-1061 2997

Te koop:

Fraai kersenhouten dressoir.

Afm. 2,09 x 78 x 48cm.

Beslist als nieuw!

Van €2040 voor € 495,-.

Tel. 06-4611 7172

Gezocht:

Alleenstaande vrouw (49 jr.)

zoekt woonruimte

(ongemeubileerd).

Huurtot€ 600.

Tel. 06-2063 1Q8i

Te huur:

Gemeubileerde studio

in centrum Zandvoort,

met eigen opgang

en CV Incl. gas, licht, water.

€500 p.mnd.

Tel. 06-1244 6267

Te koop:

12 gedichtenbundels €5,-.

7 boeken over munten

€4,50.

1 boek oude aandelen €2,-.

Tel. 5713509

Te huur:

Garage-opslagruimte. ±25m'.

Elektr.deur.

€ 250 huurp.m.

Helmersstraatn, Zandvoort.

Tel. 06-5325 4297

Te huur:

gemeubileerde vakantie

parterrewoning

nabij centrum.

Beschikbaar peri5 augustus.

HuurpriJ5€ 750 p.m. all-in.

(Borg€ 1000).

Brief onder nummer 0834

aan de redactie van deze

krant (Hogeweg3g-i,

2042 GE Zandvoort).

Te huur:

pen sept. Appartement:

slaap/woonkamer,

eigen entree, keuken,

douche, toilet, gestoff.

en gemeubileerd,

incl. was/droog en

combimagnetron.

€ 600 incl.

Tel.06-47935536

Kofferbak markt:

zat. 30 augustus,

ncentrum Vogelenzang

(10-16 uur).

Res. 0229-244739,

www.mikki.nl

De zevende editie van het multiculturele festival The World

at Your Beach speelde zondag 17 augustus af op de boulevard

van Zandvoort. Ondanks de wisselende weersomstandighe-

den genoot het publiek van alles wat het festival te bieden

had. Het werd een dag vol met muziek, theater, workshops,

cabaret en salsalessen.

door Sutiah

De boulevard was omgetoverd tot een vrolijke wereldmarkt

vol met kraampjes met exotisch eten, drinken, kleding en

workshops. Op het grote podium naast het Holland Casino

traden diverse bands op. Ook in de strandpaviljoens van

Skyline, Bruxelles en Mango's was er van alles te beleven.

Op het programmastonden naast salsalessen ook optredens

van diverse artiesten, cabaret en dj's.

Tijdens de swingende salsalessen gingen de voetjes van de

vloer. De Amsterdamse sa Isa band Sofrito Na 'Mas wist het

publiek aan het dansen te krijgen met hun opzwepende

muziek. Ondanks de kou en dewind liet het publiekzich niet

tegenhouden om buiten op de dansvloer los te gaan. Op de

boulevard werd het publiek getrakteerd door Boh emen, een

mime act over de struggle of life. Met veel humor en een

beetje acrobatiek.

Echter in de namiddag begon de wind zo hard te waaien

dat het eettentje met exotische Afrikaanse en Surinaamse

gerechten van Tandy Sa ka ia en Daniel de Lind omvergebla-

zen leek te worden. Toch bleef de stemming positief. Het

echtpaar Voskuil zit verderop te smullen van hun Boboti

met exotische kip. "Het festival geeft ons de kans om ken-

niste maken met eten, muziek en cultuur uit verschillende

landen", aldus de heer Voskuil. Ook Thodos, een organisatie

die op een speelse ma nier voor licht ing geeft over de proble-

matiek van jongeren in de sloppenwijken en laat zien hoe

belangrijk sport voor deze jongeren is, was erg te spreken

over de dag.

"Alles liep perfect, behalve het weer. Het was behoorlijk druk,

maar in de middag begon het hard te regenen en te waai-

en. Jammer, maar niks aan te doen. Het was een geslaagd

festival. Ik heb veel positieve reacties gehad van bezoekers

en deelnemende strandpaviljoens. Volgend jaar hopen we
met een driedaags festival te komen, maar dan wel met

mooi weer", aldus Edwin Rijs, organisator van het festival

TheWorldatYourbeach.
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Eerste voorronde
'Kunstfestijn'

De eerste van twee voorronden van het nieuwe talenten-

festival in Zandvoort, Kunstfestijn, vond afgelopen zondag

plaats in de nieuwe muziektent op het Raadhuisplein. De

jonge initiatiefnemers Roy van Buuringen (18) en Joyce

Vastenhouw (19) organiseren speciaal voor jonge podium-

kunstenaars een festival in Zandvoort. Een podium bieden

voor jonge talentvolle mensen met een passie voor mu-

ziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel:

dat is de missie.

Genieten met gesloten ogen
Het was overvol in de Protestantse kerk tijdens het concert

dat Emmy Verhey (viool) en Aart Bergwerff (orgel) afgelopen

zondag gaven. Zelfs voor de preekstoel stonden rijen stoelen,

waar voornamelijk de donateurs en genodigden een prima

plaats vonden, aangezien de violiste zich ook boven bij het

orgel had geïnstalleerd.

De overige toehoorders moesten dus een stijve en verdraaide

nek riskeren om de musici te zien of, zoals velen deden, met

gesloten ogen heerlijk genieten van de schitterende klanken.

Het concert was tot stand gekomen door de inzet van Gerard de

Jon gh van het gelijknamige schilders bed rijf uit Waarden burg,

dat het gerestaureerde Knipsch eerorgel zo prachtig in de au-

thentieke kleuren heeft geschilderd. Hij had namelijk een

buurvrouw, die wel goed viool speelde en misschien wilde

zij wel... Die buurvrouw bleek dus de wereldberoemde Emmy
Verhey te zijn, die al 40 jaar een veelgevraagd soliste is. Zij

heeft inmiddels al vele tot de verbeelding sprekende prijzen

gewonnen, mede door haar opmerkelijke diversiteit van haar

repertoire. Haar begeleider Aart Bergwerff, die belangeloos

meewerkte aan dit concert, is een zeer veelzijdig organist met

eveneens vele internationale prijzen achter zijn naam. Hij zoekt

naar avontuur in de orgelmuziek en speelt zowel tango's als

klassieke werken.

Gestart werd met een werk van Antonio Vivaldi (sonate in A

gr.t, opus 2 nr. 2. RV31), gevolgd door drie vrij gedragen stuk-

ken van de tamelijk onbekende Duitse componist Philipp

Rüfer (1844-1919). Het publiek was zeer onder de indruk van

de RomanceinG. gr.t, opus 26, dat de Noorse componist Johan

Severin Svendsen in 1881 schreef.Te horen was een jubelende

viool met veel lichtvoetiger en daardoor toegankelijker klan-

ken. Het samenspel tussen beide musici lijkt een samenwer-

king van ja ren te zijn en zoals iemand het prachtig verwoordde:

"Normaal dalen de woorden van de preek op de toehoorders

neer, maar deze keer is dat hemelse muziek!"

Na een adagioin F gr.t van W.A. Mozart werd hetconcert.dat

geen pauze ken de, afgesloten dooreen uiteen vijftal delen be-

staandesonate in Ggr.t BWV 1019 van Johan n Sebastian Bach.

Tijdens een orgelsolo van Aart Bergwerff was goed te horen

hoe uitstekend de restauratie van het orgel is geschiedt.

Met een daverend applaus lieten alle aanwezigen terecht

hun grote waardering blijken. De Stichting Classic Concerts

verdient het ten volle dat niet alleen bij zeer bekende namen

de kerk zo goed gevuld is. Kwaliteit is er steeds te horen en

dat zal beslist ook volgende maand het geval zijn, wanneer

op zondagmiddag 21 september laureaten van het Prinses

Christina Concours acte de présencegaan geven.

door Stephaiiic Vork

De organisatie is tevreden

over afgelopen zondag.

"Er was veel talent onder

de deelnemers die uit heel

Nederland maar ook zelfs

uit Duitsland kwamen", ver-

telt Van Buuringen. Er deden

niet alleen muzikanten mee

aan detalentenjacht,maarer

was ook streetda nee en ca ba-

ret te zien. De jury heeft gelet

op variatie van verschillende

disciplines die doorgaan naar

definale.Van detwaalf jonge

talenten die hebben meege-

daan tijdens de eerste voor-

ronde, gaan ervier door naar

de finale. Zij mogen zichzelf

nog een keer laten zien en

horen op zondag 31 augus-

tus. De 10-jarige Remy uit

Heemstede is zondag de win-

naar geworden, hij overtuigde

zowel de driekoppige jury als

het publiek van zijn kunsten

op de saxofoon. Hij mag met

de andere finalisten strijden

om een jaarcontract bij On-

Air DJ en Entertainment en

een weekend Center Parcs.

"Alle deelnemers hebben

hun best gedaan, ze waren

stuk voor stuk enthousiast",

aldus Van Buuringen, "de

locatie vind ik ook erg ge-

slaagd en ik ben tevreden

over het publiek dat is ko-

men kijken. Ik merkte wel

dat, toen Classic Concerts

begon, mensen wegstroom-

den. Maar gelukkig kwam
daar weer nieuw publiek

voor in de plaats." Het enige

wat niet optimaal was, was

het geluid dat uit de boxen

kwam. Maar de organisatie

werkt aan verbeteringen be-

loofd dat het geluid de 24e

beter zal klinken.

Kunstfestijn, ofwel het Youth

Performing Art festival, had

de weergoden mee. De hele

middag was het droog en pas

toen devoorrondewasafgelo-

pen, begon hetdonkertewor-

den en te regen en. "Net als in

Pekingtijdens deOlympische

Spelen hebben wij ook chemi-

caliën de wolken ingescho-

ten", grapte Roy. Volgende

week maar weer doen dan!

De voorspellingen zijn in ie-

der geval redelijk. En met op-

tredens van het Nederlands

akoestische bandje Voutlooz,

de rapband V.A.K. mannen en

detalentvollejonge podium-

kunstenaars zal het tijdens

de tweede voorronde aanko-

mende zondagmiddag (aan-

vang 13.00 uur) weer net zo

gezellig worden als afgelopen

zondag.

CL J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele MAAND AUGUSTUS:"

Heerlijke Shaslicks

5 halen =4 betalen
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING

Nieuwe Sia en
Riverdale collecties

zijn binnen.

Koene Clcaninq Service

10% korting op schoonmaakartikele
Voor al uw schoonmaakwerk!

ir.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€5,oo) -Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

|

Nieuwe quilts, spreien
en kussens binnen!

»ïï"ïï-riffiTfHT»EiB

Moüie&^a.'Dw£w4t&ruiMÏ
Voor Pashouders

gratis glaasje limoncello na het diner.
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Deze pas is geldig t/m 31

15 Uw op naam gestelde ZandvoortPa:
EÊ39 ~'

wonft.tesamenmeteenwelkomstkada

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• landvoortse Met de aangehecht e tegoedbon voor een

:r 61 57.69 055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst V^^
aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- *

advertentie) plaatsen.

j Hel

Z

maand augustus voor 1

ndvoortPsshouders: 1

L^=zo,
bij veel m

nebrillen glai

;rk 1

en 1

Haltestraat 5,1571 174, vrijdag koopavond 1

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00

voor € 14,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-571«119/info@tfaz.nl

'\/N/\/Er
j Denen th ncniTn

Ht» 10% Korting

opeen cadeaubon
Kijk op www.

Van meubels, servies tot kinderkleding: 38 Avenue heeft het!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

@
I <p.'.-/>A<s.-i

nfdek een nieuwe' ervaring van welzijn

10% korting op een
voet-reflexmassage
mossageservice ook aan huis

FOTO MENNO GORTER

w
Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's
van o*ni(o> ptrKHjci

Halve prijs

Dit is

(g)een
mop:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Desem muesli
appel mopje

Gezond en lekker,metvruchtjes

en nootjes

2e gratis

ï tod geldig loten ma TOenstl -| 1 '.mi |Ustt .'
;

en alleen in onze vestiging i'
1
.'.iiiiIvkh

i

RflfldhuBpleln 2, Telefoon; 02] -57 12 B6S

Eigenaresse Dimfie Toonen van de sfeervolle

woonwinkel 38 Avenue Living & Giving is opge-

groeid in een ondernemersgezin. "Mijn ouders

hebben mij de kneepjes van het vak geleerd.

Het ondernemersvak is leuk, uitdagend en

afwisselend. Niet één dag is hetzelfde", aldus

Dimfie.

"Mijn ouders hebben jarenlang

een strandpaviljoen gerund. Ik

was verantwoordelijk voor de

inrichting. Zo is mijn passie ont-

staan voor alles wat met interi-

euren binnenhuisarchitectuurte

maken heeft. Ik vind het gewoon

heel erg leuk om creatief bezig te

zijn. Woonaccessoires, meubels en

styling hebben mij altijd al geïnte-

resseerd. Het is echt mijn passie",

vertelt Dimfie.

In oktober 2005 open de 38 Avenue

voor het eerst haar deuren. Aan

het gezellige en drukke Kerkplein

valt de woonwinkel al meteen op

door de mooie etalages. Ook de

uitgestalde meubels, gevlochten

rieten manden en houten kasten

vallen direct op. Het is slechts een

voorproefje van wat er allemaal

in de knusse winkel te zien is. De

winkel staat vol met leuke cadeau-

tjes, bijzondere woonaccessoires,

lampen, spiegels, servies, knuffels,

speelgoed en meubels. "Maarwe
hebben ons vooral gespecialiseerd

in kinderkleding en babykleertjes.

In onze winkel verkopen wij mer-

ken van o.a. Colorique, Braxton

Interiors en Bam Bam. Het zijn

allemaal trendy merken van top-

kwaliteit", aldus Dimfie.

Het 'ons kent ons' gevoel in

Zandvoort spreekt de winkel-

eigenaresse erg aan. "In de

supermarkt vroeg laatst iemand

of de lampenkapjes al binnen

waren, dat zijn nou leuke dingen

om mee te maken", lacht Dimfie.

Ook voor stylingtips en interieur-

adviezen kunt u bij Dimfieterecht.

Daarnaast heeft 38 Avenue een

webwinkel op www.38avenue.nl

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

38 Avenue op vertoning van de

ZandvoortPas een mooie aanbie-

dingvan 5% op het assortiment.

38 Avenue Living & Giving is te vin-

den in de Kerkstraat 38. Tel. 5732700.

website1www.38avenue.nl

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstrac.

Autorijschool Duet - 06-5428030.3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v. Alphens

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthulspleln

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerst

Nympheia - www.nympheia.con.

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding -

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelt

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Halte

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrac

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324,

Medina woninginrichters - Haltest

Radio en TV Stiphout - Grote Krocr

Mark Sjerps Internet - 06 1886883

Versteege's IJzerhandel - Pakveldst

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

She Satehcafé - Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



Aangewaaid 6ij... Strand Noord/
Aan de stamtafel zijn de vaste gasten en de medewerkers

van strandpaviljoen 26 al aangeschoven. Met een lekker

koud drankje babbelen ze over van alles en nog wat. Eigena-

ren Reina en Rob Paap delen inmiddels al 35 jaar lief en leed

met de gasten van het strandpaviljoen. Af en toe hobbe-

len er wat kinderen langs met kleverige ijsmondjes. Strand

Noord is een familiebedrijf, dat zich kenmerkt met de woor-

den: verleden, heden en niet te vergeten: toekomst.

van de medewerkers bij dit

strandpaviljoen hebben een

familiare band met elkaar.

;asten ko-

One big happy family

Het begon allemaal lang

geleden. De grootouders

van Reina startten de eer-

ste houten strandtent aan

de Zandvoortse kust, 'de

Zonneweelde'. Helaas heeft

deze tent tijdens de wa-

tersnoodramp in februari

ig53 geen stand weten te

en hieraljaren met papa's, houden. Het werd tijd voor

mama's, oma's, opa's, tantes, een wat stevigere aanpak.

ooms,nichtjes,neefjes en de Een nieuw strandpaviljoen

rest van de familie, ook veel werd geboren:Summertime!

Reina's moeder heeft het pa-

viljoen ook nog 3 ja ar geleid,

samen met haar broer en

zus. Inmiddels runnen Reina

en haar man Rob het strand-

paviljoen alweer 35 jaar. "Er

komen hier heel veel vaste

gasten, voornamelijk uit

Zandvoort en van camping

de Branding. We hebben in

2006 het paviljoen volledig

vernieuwd. Een nieuwe uit-

daging. Het is belangrijk om
met de tijd mee te gaan! Het

paviljoen beschikt nu over

meer ruimte en comfort dan

tevoren", vertelt Reina. Strand

Noord is altijd in de familie

gebleven en is daarmee een

bijzondere plek. Dochter

Joyce Paap werkt mee in het

bedrijf en ook kleindochter

FaleryHansen komt af en toe

een handje hel pen. "Ik vind

het heel leuk, soms sta ik bij

de ijsjes. Ik ken al veel men-

sen die hier komen", zegt

Falery. Misschien zal ze ooit

in de voetstappen treden

van haar grootouders, maar

dat moeten we nog even af-

wachten.

Voor elk wat wils

Een specialiteit van het huis

is onder andere het varken s-

haaspannetje. Daarnaast

heeft 5trand Noord ook voor

de vegetariër een heerlijke

vegetarische lasagne op het

menu staan. In overleg kun-

nen er feesten en partijen

gegeven worden, zoals brui-

loften en verjaa rdagsfeesten.

Wanneeruvan plan benteen

hapjetegaan eten bij Strand

Noord, is het belangrijk van

te voren te reserveren aan-

gezien het met name in de

weekenden behoorlijk druk

kan zijn.

Lekker lachen

Aan de stamtafel zitten twee

stoere binken: Boen Levi van

Hamersveld. De tweeling is

al 6jaaroud en komt gere-

geld bij Strand Noord, samen

met hun mama Gab

Bos. Bo vertelt over het

strand: "Ik ga altijd op de

boot met ome Dennis

en ik ga ook nog op de

banaan. Soms eet ik een

kindermenu, met patat

en frikadel. Ik ga ook altijd

naar Vis van Floor, geeft de

haring van door."Gabriëlle I
is al ja ren bevriend met de

familie van Rob en Reina

Paap. Haar vader, Henk

Bos, is ooit een buurjongen

geweest van Rob en zo-

doende is de vriendschap

ontstaan. "Dit is ons vaste

plekkie, ergens anders

zou ik me niet zo goed

voelen. Dit is als familie.

Hier komen gasten voor

het leven", vertelt ze. Ook

Levi komt graag bij Strand

Noord. Als ik hem vraag

waa rom, a ntwoordt h ij: " I k

ga altijd zwemmen en op

detrampoline.Je kunt hier t'

lekker lachen." Duidelijker I

kan haast niet! 1

CHANEL ZEGE'S I,ZE««
4;Vo

'et 1
Is wegens vakantie gesloten van vrijdag 29 aug. t/m woensdag 17 sept.

Dus eveu...

... geeu koffieshop ... geen goede gesprekken

... geeu adviezen ... geen Zandvoorts kwartiertje

... geeu flauwe opmerkiugeu ... geen droptoffees

Maai- donderdag 18 september staan wij weer geheel uitseru-i v

Pakveldstraat 19 -Hoek Lippleiutje

Tel.: 023-571 25 54

CHANEL EXCEPTIONNEL

De nieuwe mascara sensatie

Nu verkrijgbaar bij

OOMSTEE Café Oomstee

(SB&
Parfumerie - Drogisterij

Schoonheidssalon

A.s. vrijdag 22 aug, aanvang 21.00 uur:

Mulder & Mulder
feat. Frits Katee
& Truus Engels

Vivian Mulder, zang & contrabas

Johan Mulder, piano & zang
Frits Katee, tenorsax

Truus Engels, drums

Vrijdag 5 sept:
Boogie Woogie & Blues met Manijn Schok, Rinus

Groeneveld, Serge Snapko en Mertno Veenendaal

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

Dorpsgenoten
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door Erna Meijer

Toos en Harry Hoejenbos

Deze week een dubbelportret, want bij deze dorpsgeno-

ten kun je de één niet zonder de ander zien! Al dertig jaar

lang is is het echtpaar Toos en Harry Hoejenbos te vinden

in de snackbar bij het busstation aan de Louis Davidsstraat,

maar helaas is het aftellen nu begonnen want op vrijdag

29 augustus a.s. zijn voor het laatst de deuren van dit voor

vele Zandvoorters belangrijke 'praathuis' geopend.

Per ï oktober dient verplicht het pand leeg opgeleverd te

worden in verband met de plannen rond het Louis

Davids Carré. Gesloopt zal het voorlopig niet

worden want de gemeente heeft het

van Connexion gekocht om voorlopig als

onderdak te laten dienen voor (bouw-

ambtenaren.

Hoe is het allemaal begonnen? Die

vraag stelde ik aan de echtelieden,

die oorspronkelijk uit Utrecht ko-

men (de vele foto's van voetbal-

club FC Utrecht aan de muur ver-

wijzen nog naar hun achtergrond

en Harry kan er nog steeds niet

over uit dat de scheidsrechter die 1,5

meter buitenspel van Ajax niet zag).

Harry:" Wij hebben elkaar leren kennen

in een restaurant in Utrecht (eind van dit

jaar zijn zij al 40 jaar getrouwd) en na allerlei

banen in de horeca, waaronder in Wolfheeze

en Luxemburg maar ook als hofmeester bij de

Marine, zag ik in 1972 een advertentie voor een bedrijfsleider

in deTirolerStüberl in Zandvoort. Het grappige is dat wij voor

die tijd nog nooit in Zandvoort waren geweest, maar altijd

naar Scheven in gen gingen."

In 1978 hebben Toos en Harry de snackbar overgenomen

van de toenmalige uitbaters Ton en Trees Spee.AI vanaf 1957

werd het voormalige wachtlokaal van de Blauwe Tram ge-

bruikt als restauratie. De eerste jaren was het extra hard

werken, want zij waren zeven dagen per week geopend. Toos:

"In die tijd kwamen er ook veel meer extra bussen, waarvan

de mensen eerst bij ons een kopje koffie namen en daarna

met broodjes naar het strand togen. Tevens bleven een paar

oudere dames gezellig de hele dag op het terras zitten. Naast

de broodjes verkochten wij toen ook nog maaltijden met kip,

schnitzels, vis en saté, maar daar zijn wij 15-20 jaar geleden

mee gestopt. Wat wel gebleven is:de zelfgemaakte overheer-

lijke gehaktballen, het onovertroffen broodje gebakken ei,

uitsmijters en hamburgers! Natuurlijk gaan er sloten koffie

doorheen, maar wijn, bier en een glaasje jenever worden

niet versmaad."

Hoewel het paar acht jaar geleden, na Harry's operatie, be-

sloot om uitsluitend door de week open te zijn (van 07.40

- 17.50 uur) hebben zij bij extra drukte gelukkig vaak hulp

gehad van familie en met name van hun zon en. Vooral Harro

(1970) heeft de horecagenen duidelijk geërfd. Na vele jaren

Moilie& Co beheert hij dit jaar voor het eerst, samen met zijn

vrouw, de kantine van tennisclub Zandvoort, waardoor het

restaurantgebeuren daa r flink is toegenomen. Zoon Erwin

(1973) komt traditiegetrouw altijd helpen op

Koninginnedag.

n al die jaren zijn Toos en Harry

in geslaagd om hun snack-

lar om te toveren tot een

ware huiskamer voor velen.

"Jan Ter mes, Jan Jongs ma en

Ha n van Leeuwen kwamen

hier vaak vergaderen. Met

Bram Steijnen hebben wij

ooit een grap uitgehaald

door zijn brommer boven

op het da k te zetten en het

door velen gedragen oranje

colbert op 30 april was een vast

gegeven", aldus de uiterst vrien-

delijke uitbaters.

Het afscheid zal best emotioneel worden,

aar gelukkig hebben zij anderhalf jaar te tijd

gehad om hier naartoe te leven. Harry "Wij hebben vaker op

de schopstoel gezeten en de vele wetjes, regels en verplichte

cursussen maken het langzamerhand ook niet leuk meer.

Onze leeftijd (65 en 61 jaar) speelt ook mee en na zoveel jaar

werken zijn wijwelaan een ander ritme in ons leven toe."

Het aftellen is dus begonnen, de speciale klok in het pand

geeft h et duidel ij kaan. Op 29 augustus komt er een eind aan

een tijd perk. Voor veel vaste klanten wordt het afzien, want

waar moeten zij nu naartoe? Zoals gast Wim het verwoordt:

"Het is echt een gemis voor Zandvoort en dat geldt niet al-

leen voorde plek, maar vooral voor de mensen erin!"

Toos en Harry sturen geen uitnodigingen vooreen afscheids-

receptie, maar van af 15.00 uur kunnen herinneringen op-

gehaald worden en onder het genot van een hapje en een

drankje met weemoed voor de laatste keer worden geno-

ten van de hartelijkheid van deze inmiddels toch wel echte

Zandvoortse dorpsgenoten!

H°rQrenToosHoe}enb°\

Krant niet ontvangen?
El7ANin'O0iïrSb-:

Sel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Beter weer in het weekend
Een leuke weersverbetering voor de komende tijd zit al

anderhalve week min of meer in de weermodellen. Azo-

renhogedrukinvloed zou de atmosfeer bij ons geleidelijk

moeten laten stabiliseren. Die modeluitkomsten draai-

den eerst nog wat en waren dus niet zeer consequent te

noemen een aantal dagen terug, maar de trend die nu

wordt aangegeven oogt toch redelijk positief. De kans op

een droger en zonniger weertype is groot te noemen het

komende weekeinde en daarna.

Zowel het wind- als tem-

peratuurbeeld, dat al we-

kenlang hetzelfde is, ver-

andert trouwens amper
de restvan deze week. Het

enige interessante gege-

ven is eigenlijk de lucht-

druk, welke tamelijk hoge

toppen scheert in een

zwak hogedrukgebied en

tot relatief diepe waarden

wegzakt in geval van een

depressie in de buurt.

Diegenen die hun hu is- of

scheepsbarometer trouw

volgen kunnen dit uiter-

aard beamen. Op deze

donderdag en vrijdag valt

er nog wel wat neerslag in

Zandvoort en omgeving.

Soms is dat uit losse buien

en dan weer uit wat meer

aaneengesloten regenge-

biedjes, maar het resultaat

blijft nat. Tussendoor zijn

ervanzelfsprekendookeen

aantal betere momenten
waarop het droog is met

Het al genoemde beroem-

de en beruchteAzorenhoog

is steeds prominent aan-

wezig deze zomer, maar

ligtte ver zuidwestelijk om
ons tenminste een week

fraai zomerweer te bezor-

gen. Het hoog breidt zich

binnenkort dus uit tot over

onze gebieden, hetgeen be-

tekent dat depressies een

noordelijker traject moeten

gaan koersen en de actief-

ste regengebieden ons niet

of nauwelijks meer kunnen

bereiken. Hoe mooi het

weer gaat worden bij ons

zal dus grotendeels gaan af-

hangen van het gegeven of

het Azoortje' sterk genoeg

zal worden om brutaal de-

pressiegeweld in de buurt

van IJsland voldoende te-

genwicht te bieden. Mocht

dat inderdaad gaan slagen,

bereiken de uitlopers van

die IJslandse raddraaiers

Nederland niet meer.

Ofschoon het behoorlijk

nat is deze maand in Zuid-

Kennemerland, met gemid-

deld ruim 95 millimeter re-

gen tot nu toe, zijn er veel

regenrijkere regio's aan te

wijzen in het land. Ameland

spant trouwens de kroon

met een neerslagrecord

van bijna 225 millimeteren

talloze overstroomde lande-

rijen van dien.

Weerman Mare Putto

Temperatuur

Max 19-20 19-20 20 21-22

Min 14 14 13 12

Zon 30% 60% 60% 50%

Neerslag 60% 60% 15% 25%

Wind zw. 4 wzw. 4 wnw. 3-4 zw. 3

CL



Filmprogramma
21 t/m 27 augustus

Cinema Circus Zandvoort

4 dagen dicht

De bioscoop van Circus Zandvoort sluit vier dagen de deu-

ren. Van maandag 25 t/m donderdag 28 augustus zal er met

man en macht gewerkt worden aan een grondige renova-

tie. De vloer gaat in de lak, de wanden worden geschrobd

en alle stoelen zullen worden vervangen.

Volgens Wikipedia, de vrije krijgt men bij de film Wal I-E

encyclopedie op internet, is een leuk.origineel VVall-Earti-

kel.Gajenaar Kung Fu Panda,

dan krijg je bij aankoop van

twee kaartjes een zachte,

lieve pluchen Panda. Mamma
Mia is echt een film waarbij

je lachend de bioscoop uit

loopt en de nummers van

Abba nog heerlijk nagalmen

in je hoofd. Daar hoort als

presentje, bij aankoop van

twee kaarten, natuurlijk een

CD van Abba bij, zodat je

thuis nog heerlijk kunt na-

genieten. En bij Hancock van

een stoel een zitmeubel met

een rugleuningen somsarm-

steun en. Maar een fauteuil is

een luxe uitvoeringvan een

stoel waarin men wat lager

en wat minder rechtop zit.

Het is duidelijk: in Cinema

Circus Zandvoort worden

fauteuils geplaatst, zodat u

heerlijk zittend kunt genie-

ten van de nieuwste films.

Circus Zandvoort doet haar

uiterste best om het de be-

zoeker naar de zin te maken

in de enige, echte bioscoop WillSmith is het twee kaart-

van Zandvoort. jes halen, één betalen.

feestelijke heropening

Op vrijdag 29 augustus om
12.00 uur opent de bioscoop

weer haar deuren. Bij alle

voorstellingen op vrijdag en

zaterdag zullen de bezoekers

Voor alles geldt: vol = vol en

op = op, en niet in combina-

tiemet andere aanbied in gen

en acties! Wil je verzekerd

zijn van een nieuwe, goede

plaats tijdens de feestelijke

heropening, bel dan met de

worden getrakteerd op leuke balie van Circus Zandvoort.

cadeaus. Per twee bezoekers tel. 5718686.

RADIO + TV

Zondag Donderdag

o&oo Cauntrytrack(h) 0B00 Goeden

Dinsdag Zaterdag

08:00 Zondag In Kennemerland (h) cBoo Toebak Leeft?

Tfcoo De Watertoren 10.00 Goedemorgen Zanduo

12:00 Muzlefcboulevard 1200 Muziekboulevard (wee!

18:00 DeAvond 14-.no Zandvoort op Zaterda|

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Café (h)

19:00 Royon-air

2100 GrooveEmpIre

23:00 NightWalk

WÊwüff^

pluspunt

"w^ffiffi
voor

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

OPEN HUIS 30 AUGUSTUS 2008
I3.00TOT 17.00 UUR

Op zaterdag 30 augustus 2008 organiseert Pluspunt van

13.00 tot 17.00 uur een Open Huis aan de Flemingstraat

55. U kunt tijdens deze middag op aantrekkelijke manier

kennismaken met de diensten en activiteiten die Plus-

punt het komende seizoen gaat organiseren.

CURSUSAANBOD
Van 13.00 tot 15.00 uur wordt door middel van verschil-

cursusaanbod aangeboden. Een a

soonlijk aanwezig voor een kenn

DIENSTENAANBOD
De medewerkers van Pluspunt s

woord als u vragen heeft over o

vertellen u alles over het werk <

seurs.Tafeitje dekje, deTelefonis

Plus en de Belbus.

KINDEROPVANG
Dit najaar bestaat buitenschoolse opvang de Boom-

hut 15 jaar! Om dit te vieren vindt om 14.30 uur een

ballonnenwedstrijd plaats. Daarnaast is er voor de

kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod, zoals een

clown, volksdansen, grimeren, schminken en een groot

springkussen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan

ons aanbod zoals voor-, tussen- en naschoolse opvang,

Gastouderbureau KennemerKloek en Peuterspeelzaal

de Duinpiepers. Ook kunt u persoonlijk kennismaken

met de pedagogisch medewerksters.

SAMENWERKENDE ORGANISATIES
De organisaties waarmee Pluspunt samenwerkt zullen

tijdens dit Open Huis ook aanwezig zijn.

DANSAVOND (gratis entree)

Het Open Huis wordt afgesloten met een super gezel-

lige (stijl)dansavond van 20.00 tot 24.00 uur onder de

deskundige begeleiding van Rob Doldermnn.

IEDEREEN ISVAN HARTE WELKOM!!!

ijkte

bod. Zij

:he Hu lp dienst,Won en

BELBUS
Op deze dag rijdt de Belbus grat 13.00- 17.00

Pluspunt.Vooraf reserveren (tot uiterlijk

tel.nr. 023-57 173 73.vrijdag 29 augustus

NIEUWEWEBSITE
Op 20 augustus 2008 presenteert Pluspunt

uiahfira- UL/wyy. pluspunt"""^ w,~"~*'"'" "'

vanaf deze datum al mogelijk.

2008/2009 i

%sik aP thè town De stelling:

Opstootjes in het uitgaans-

leven: het lijkt haast niet

te voorkomen, ook niet in

Zandvoort. Altijd en overal

zijn er wel jongeren die met

drank op agressieve trekken

vertonen. Soms gaan zij op

de vuist met leeftijdgeno-

ten, wat de avond voor de

gezellige stapper verpest.

De politie in ons dorp pro-

beert deze onruststokers

aan te pakken. Zij surveil-

leren 's nachts per auto, op

de fiets of zelf te paard door

het dorp. Ook houden por-

tiers voor en binnen in de

uitgaansgelegenheden de

boel in de gaten. Aan de pa-

nelleden deze week de vraag

of dit beleid zijn vruchten

afwerpt: is het Zandvoortse

uitgaansleven veilig?

"Met de veiligheid binnen het Zandvoortse

uitgaansleven is het goed gesteld"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij café Koper:

"Met deze stelling ben ik het eens. Natuurlijk gebeurt er overal wel eens wat tijdens het stap-

pen, ook in Zandvoort. Echter ben ik van mening dat de politie samen met de portiers van de

uitgaansgelegenheden hun best doen om dit zo veel mogelijk te beperken. Ik voel me veiliger

als ik 's nachts politie op straat zie en vind het ook heel goed dat ze in het weekend 's nachts

met auto's in het dorp staan om eventuele ongeregeldheden de kop in te drukken."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Er zijn altijd lui die uit zijn op vechten en het verzieken voorde rest. Veel politie, portiers en ca-

mera's komen nietten goede aan de sfeer, maar zijn wel nodig! Ik vind dat de politie in Zandvoort

goed werk verricht. Zeker afgelopen voorjaar met het hardhandig aanpakken van dat tuig uit

Amsterdam. Meer van deze acties en die gasten in de duinen aan het werk zetten, in plaats van

dreigen met een dorpsverbod. Dat helpt niet, ma ar werkt juist averecht!"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Over het algemeen ben ik goed te spreken over de veiligheid in het uitgaansleven in Zandvoort.

Onruststokers blijfje altijd houden,daarontkomjedenkiknietaan.lkheb het idee dat ze deze

mensen harder aanpakken dan voorheen, waar ik helemaal achter sta. De politie is op drukke

dagen ook in grote getale aanwezig op straat, wat voor veel mensen een gevoel van veiligheid

moet geven."

De twee kinderen wonen grotendeels in Tokio,

n weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat

ze daar studeren", legt hij uit. Dylan gaat uiter-

aard niet onvoorbereid op pad. Vijfjaar lang heeft

hij zich verdiept in de Japanse cultuur. Ook heeft

hij inmiddels zijn Havo-diploma op zak. Vooral de

Japanse tekenkunst spreekt hem enorm aan.

Wissen

Een andere ho bbyva 1 JV an isto neelsp elen."lk

heb vanaf de b ugkla nas chooltoneelle gehad.

Ook heb ik meegedaan m et de je ugdgr nep van

ton -elverenig ngWi nHildering. Hetw s altijd

erg euk.lkvinr. het jamm rdatik nietm ermee

kan doen. War neer kter gkom it Jap n ga ik

me zeker wee aanrr elde "vertelt hij.

Ervaring

Zijn grootste n issiec Tin; arJapar te ga nis om

ringoptedoen. jnde andere inde apanse

taa Opgenoir rden in een J apans gezin is

zal hij ook nog naar een Japanse

the Sapporo Intercultural & Technol

School. Daar zal hij vakken gaan volgen die

samenhang staan met de Japanse cultuur,

alsJapanse geschiedenis en kalligrafie. In Japan

zal het leven totaal anders zijn dan dat hij hier i

in Nederland gewend is. Dylan zal zich moeten

aanpassen en geconfronteerd worden met de 1 I

meest vreemde situaties. Hoe zal het hem ver- ;

aardig voor hem zijn? Aan welke regeltjes moet
j

hij zich houden en hoe verloopt de communica-
j

tie met mensen die weinig Engels spreken? Eén i

keer per maand zal hij zijn belevenissen met ons
;

delen. Dylan: "Ik heb in ieder geval erg veel zin
j

om te gaan, en ik kijkerguit naar alles wat ik zal
j

meemaken en leren."Veel plezier Dylan!
j
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Mijn kabouter
krullenbol

jong, toen de oorlog begon. Als

klein jongetje groeide hij op

meen wereld vol van haat en

ongeloof Het is moeilijk om je

voor te stellen zo'n belangrijk

deel van je leven 'te moeten

missen'. Op 18-jarige leeftijd

vertrok hij als sergeant naar

nieuwe narigheid. Hij wilde

dewereld beter maken. En dat

deed hij. Althans, dat dacht hij.

Indonesië wilde na de Tweede

Wereldoorlog onafhankelijk

worden van Nederland. Opa

belandde in Indonesië voor

politionele acties, om de rust

te herstellen. Uiteindelijk

leidden de acties tot een po-

opa verstrengeld raakte. Mijn

opa, mijn kabouter krullenbol.

Toen hij terugkwam kreeg

hij een insigne, als dank voor

zijn inzet. Het is nog maar 63

onschuldige mensen werden

vermoord. Nooit sprak opa

over de afschuwelijke tijd.

Samen met mijn oma begon

hij aan een nieuw leven vol ge-

luk.Opa was inmijn ogen een

gelukkig mens. In zijn hoofd

speelt hoogstwaarschijnlijk ie-

dere nacht nogde nachtmerrie

van toen. Opa is sterk geweest,

voor ons was hij er altijd. Van

opa'snekduiken inde zee, sa-

men fietsen en hij ging zelfs

meeinde'spacemountain'.AIs

ik ziek was, was opa daar met

grapjesom me op te vrolijken.

Opa was een blij mens. Nu is

mannetje in een rolstoel. Oma
heeft de laatste jaren, vieren-

twintig uur per dag voor mijn

opa gezorgd, omdat hij dat zelf

niet meer kon, Oma is verliefd,

nog steeds. Als oma p iaat, g I n-

sterendekraaloogjesvanopa.

Hij voelt onze aanwezigheid

en zo zien we dat hij gelukkig

is. Sinds twee weken woont

opa niet meer thuis. Mijn ka-

bouter krullenbol zit niet meer

in z'n eigen stoel zoals we dat

gewend zijn. Andere mensen

gaan nu voor hem zor-b
o*

gen. Hopelijk met net «

zoveel liefde als wij o
dat hebben gedaan. ^
Opa, mijn kanjer! ^

IKTiowWherelt's@
21 t/m 24 augustus:

156 van de beste golfspeiers van Europa spelen van

21 tot en met 24 augustus op de Kennemer Golf

& Country Club tijdens de KLM Open/ European

ColfTour20o8!

L Vrijdag 22 augustus:

Hou je van echteen goede jazzmuziek? Kom

dan om de vrijdag naar Café Oomstee. Deze

vrijdag vanaf 21.00 uur Mulder & Mulder,

met zang, contrabas, piano, asaxofoon en

jdrums.

Zondag 24 augustus:

De tweede voorrond e van het Kunstfestijn

/indt plaats in de nieuwe muziektent

van Zandvoort Op het Raadhuisplein.

Talentvolle jonge podiumkunstenaars

zullen zich laten horen en zien deze zon-

dagmiddag vanaf 13.00 uur.

Zondag 24 augustus:

Op het strand van Bloemendaal vinden

verschillende feesten plaats. Deze zondag

'Nope is Dope' @ Beachclub Vroeger (vanaf

Il 6.00 uur, kaartje kost € 12,50), 'S neakerz'

BLMg [vanaf 16.00 uur, kaartje kost

e io,oo)en'Taste-it!'@ B loom ingda Ie (vanaf

16.00 uur, kaartje kost € 10,00 in de voor-

verkoop).

&



U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vla kjes

in te vu Hen. De optelsom van de

vakjes staat in het don ke re vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

KJG

ZI + [

CBJ

ZI + [

E

C

KKD

CBK

JDB

ZI + [

B JDK

De oplossing staat onderaan deze pagina

Kook eens anders

Geurige zeewolf met gembersalsa

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Benodigdheden: 4 tomaten, ontveld en zone ;r 2 el. korianderblaadjes,

200gzeekraal, zaadjes, in kleine blokjes. 1 el. zwarte peperkorrel'..

4 stukken zeewolf- ; bc le:jes gember, in 3 el. bloem.

fïlet van ca. 150 gr. dunne plakjes, 2 el. Chinese vijfkruiden poeder.

V2 citroen, uitgeperst, 1 el, gembersiroop, 4 el. olie

Bereiding:
Doedezeekraal in e ei verji-z-T en :^'e 1

; e (ckend watir'ovei L_ï_ï". de zee -:iaal uit e-; Ier en afkoelen tot Is uw. Wrijf

de stukken vis in meti eetlepel citroensap en laat ze even liggen. Maak de salsa: meng de tomaatblokjes ineen kom

met de gember, gembersiroop. je res: van '"e: citroensap en koi ia re ei b aadjes.Voegzouten peper naar smaak toe.

Laat dit 10 minuten intrekken. Plet in een vijzel of in een diep berd de peperltOl re!: met de bolle kant van een lepel

tot grove stukjes. Meng de bloem en vijfkruiden poeder erdoor Wrijf de visfi Iets in met zout en wentel ze door bet

bloem mengsel. Dl .1 . dit goed aan Vel hit de olie in een koekenpan en bak de zeewolffilets in ca. ra minuten mooi

bruin en gaar en keer ze halverwege voorzichtig met een spatel. Verdeel de zeekraal over vier warme borden en leg

de zeewolffilets er;ip Schep de ss'sa e 1 naast _eU.ei ir e", bas via t rijst en een salade van waterkers. U kunt de zee-

wolffilets vervangen door zeeduivel o" ;iil.-e ;:ut c-i late .ai.vvfi et en '"e: vijfi:r..i;d en poeder door cajunkruiden.

Oplossing Kakuro
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Oplossing Breinbreker

Enter Joy: yoga, meditatie en

mantra's rond het kampvuur

Het eerste Yoga feest 'Enter Joy' is een uniek strandevenement voor het hele gezin. Op

een ongedwongen wijze maakt men kennis met ontspanning, gezelligheid, gelijkgestem-

den, welzijn, inspirerende nieuwe ervaringen en vooral heel veel plezier met enthousiaste

mensen. Beleven dat Kundalini yoga, meditatie en mantra's goed kunnen samengaan en

zonder grote moeite in het dagelijkse leven terug te vinden zijn.

50 plus pagina

door Nel Kerkman

Op zaterdag 30 augustus

vindt het feest plaats in de

buiten-en binnen locatie van

strandpaviljoen Azzurro op

het Zandvoortse zuidstrand.

Hoewel het strandfeest op

het naturelstrand plaats

vindt, worden alle activitei-

ten uiteraard aangekleed

gehouden. Respect en per-

soonlijke grenzen zullen

niet worden aangetast.

Enter Joy is een initiatief

van IMympheia wat staat

voor nieuwe ervaringen van

welzijn en is een samen-

werking van Nympheia met

strandpaviljoen Azzurro, Yogi

Tea, verschillende (kinder-)

yogadocenten en het VVV
Zandvoort.

Alles mag, niets moet
Het strandfeest begintvan-

af 12.00 uur, alsjongenoud

aan vier verschil lende work-

shops kunnen meedoen. Zo

geven vakbekwame docen-

ten yoga aan kinderen en

volwassenen en er is een

voetreflex-en stoelmasseu-

se aanwezig. Je kunt medite-

ren bij de branding en man-

tra zingen met live muziek

van de soulgroep Adinda

waarbij je een heerlijk ge-

voel van welzijn ervaart.

Van 21.00 tot 24.00 uur is

er dansen onder de ster-

renhemel met DJ Eusebio

van Nataraj. Ondertussen

heeft het team van Azzurro

samen met initiatiefnemer

Nympheia (Alena Zastrow/

Deva Mandeep Kaur) een

heerlijke yogi menukaartsa-

men gesteld waarbij smaak-

volle Yogi Tea het aanbod

compleet maakt. Ook bij

slecht weer gaat het feest

gewoon door, de locatie be-

schikt over een ruim terras

met al Ie fa ei liteit en die er bij

horen.

Voorverkoopprijzen: van

€15,- (voor kinderen van 5-12

jaar en voor het volgen van

één workshop) voor het vol-

gen van vier workshops zijn

de kosten tot € 37,-. Op de

dag zelf zijn de prijzen ho-

ger. De voorverkoop sluit 27

augustus via www.enterjoy.

nl Ga voor meer informatie

over het strandfeest naar

www.nympheia.com/actu-

eel.html.

PIEP VAN PE WEEK
rlcKc is een ontzettend vrolijke en gezellige buil

terriër. Altijd in voor een pretje! Naar mensen toe is deze

actieve Fieke een schat! Ze vindt het heerlijk om te knuf-

felen en knuffelt dan ook hartelijk terug.... Wel opdeFieke

manier, een beetje lomp dus. Dat is helemaal niet erg, want het komt uit een goed hart!

En het is berengezellig.

Ze is minder leuk tegen soortgenoten en katten. Misschien kan ze hier en daar met een reu over-

weg, maar over het algemeen kan je haar, helaas, als niet sociaal met honden beschouwen. Ze

was wel gewend om met een andere bullterrier reu in huis te leven. Verder is Fieke een actieve

hond die niet heel veel opvoeding heeft gehad. Ze is nu rond de 3 jaar en kent eigenlijk geen

commando's. Een cursus voor deze lieve dame is dan ook erg aan te raden. Of ze alleen kan zijn,

weten we eigenlijk niet. Waarschijnlijk wel als het rustig wordt opgebouwd en als ze goed uit

wordt gelaten ervoor en erna.

Vanwege haar lompheid wordt Fieke liever niet geplaatst bij kleine kinderen. Wie is er

gek van het ras en weet er goed mee om te gaan??? Kom kennis maken met deze schat.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is maandag t/m zater dag geopend van 11.00 tot

16.00 uur. Tel. 5713888.

doorMitzi Visser

50plus@zaTidvoort5ecouTaTit.Til
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Tekenen is ontdekken

Voorlichtingsmiddag voor Bentveldse ssplussers
Stichting Pluspunt en Loket Zandvoort gaven vorige week een voorlichtingsmiddag in de

Bodaan over wat hun organisaties voor senioren kunnen betekenen. Daarvoor hadden zij

alle 531 in Bentveld woonachtige ssplussers uitgenodif

HUM
Senior ouderenadviseur

Nathalie Lindeboom hield

samen met Lyde de Graaf

van Het Loket Zandvoort

een duopresentatie: "De re-

den waarom we deze mid-

dag hebben georganiseerd,

is simpel. Er wonen veel se-

nioren in Bentveld, maar we
zien ze nooit bij Pluspunt en

het Loket Zandvoort."

"Misschien heeft u ons hele-

maal niet nodig, maar het kan

ook zijn dat u niet weet wat

wijvooru kunnen betekenen",

aldus Lyde de Graaf. Ze legde

uitwaarvooreen bezoekjeaan

het Loket de moeite waard

een bepaalde vraag of een

bepaald probleem bij ons ko-

men, merken we al gauw dat

we vaak meer voor iemand

kunnen betekenen. Iemand

komt voor huur- of zorgtoe-

slag, maar blijkt ook thuiszorg

nodig te hebben. Ook zijn er

Wmo(Wet Maatschappelijke

Ondersteuning) consulenten

aanwezig voor bijvoorbeeld

de aanvraag van een dou-

chestoel, traplift, OV-taxi of

medische hulpmiddelen."

Goede buren

Stichting Pluspunt en Loket

Zandvoort kunnen, elk op

zijn eigen terrein, vee! voor

senioren doen. Ze zijn daar-

om erg blij met hun hechte

sa menwerking. Het zijn goe-

de buren en dat is altijd beter

dan ver re vrienden. Het Loket

"We willen allemaal

oud worden, maar
oud zijn is niet altijd

even gemakkelijk"

houdt kantoor op de parterre

van het Gemeenschapshuis

aan de Louis Davidsstraat

en de ouderenadviseurs van

Pluspunt zijn de buurvrou-

wen op de eerste etage. Er is

een traplift aanwezig voor

de niet-traplopers onder ons.

"Een ouderenadviseur is onaf-

hankelijk en geeft advies over

alles wat van belang kan zijn

bij het ouder worden", gaat

Nathalie verder,"zo kunt uo.a.

bij onsterecht voorde belbus,

wij bezoeken iedereen diedat

jaar 75 jaar wordt, elke woens-

dag is ertussen io en 12 uur

een inlooppunt in de biblio-

theek op de Prinsesseweg,

waar u gezellig koffie kunt

drinken. Ook organiseren we

'zondag samen', omdat veel

mensen de zondag als een-

zaam ervaren."

Vragen

Tijdens en na de presentatie

van beide dames werden

vragen gesteld. Zo vroeg

een dame naar de werking

van de alarmering. "Je moet

zorgen dat alsjevait, datwei

vlak bij de telefoon doet, an-

ders kunjede hulpverlening

niet meer verstaan," merkt

zij wat lacherig op. "Zodra ie-

mand valt en op de alarmbel

(polsband of ketting) drukt,

maar decentrale krijgt geen

contact, dan wordt onmid-

dellijk de contactpersoon

gebeld die toegang tot de

woning heeft," wordt uit-

gelegd. Op de tafel lagen

folders over alle onderwer-

pen waarvoor men bij beide

organisaties terecht kan. Een

geslaagde middag, waarbij

de toehoorders weer stukken

wijzerwaren geworden.

mwmmmm
Bij een flinke regenbui bestaat de

kans dat veel Zandvoortse straten

onder water lopen. Recentelijk was

de Haarlemmerstraat weer eens

aan de beurt. De gemeente praat

al jaren over vervanging van het

rioleringsnetwerk onder andere inde

'ostverlorenstraat Overstromingen

zijn van alle tijden, het boort mis-

scbien zelfs wel een beetje bij

Zandvoort. Zie deze foto uit igj4 van

de ondergelopen Schoolstraat

drukken. Fijnzinnig werk, dat

indruk maakt! De expositie

is sinds 14 augustus dage-

lijks te bezichtigen van 11.00

uurtot 17.00 uur.

Dit is het motto van

de teken ingenexposi-

tie van Joke Hekkert in

Woonzorgcentrum A.G.

Bodaan. Mevrouw Hekkert,

woonachtig in de

Bodaan, heeft haar

hele leven al gete-

kend en daardoor

heeft zij een scherpe

opmerkingsgave ont-

wikkeld. Al tekenend

ontdekte zij details

die je gemakkelijk

kunnen ontgaan. De

expositie neemt u

mee langs jeugder-

varingen en reisin-

85plussers in het zonnetje

Op woensdag 1 oktober is het de 'Dag van de ouderen'. In

Zandvoort wonen 563 mensen van 85 jaar en ouder. Op

deze dag gaan vele vrijwilligers op pad om deze dorpsge-

noten te bezoeken. Waarom? Omdat Zandvoort wil laten

merken dat deze senioren heel waardevol zijn voor onze

gemeenschap. Ze verdienen het om in het zonnetje gezet

te worden!

Welzijnsorganisatie Pluspunt

organiseert het bezoek op

de 'Dag van de ouderen'. Zij

vraagt alle inwoners van

Zandvoort,jong en oud, om
één dag(deel) vrijwilliger

te willen zijn. Vele beken-

de Zandvoorters doen ook

mee. Onze burgemeester

Niek Meijer, wethouder

Gert Toonen, een aantal

raadsleden, dorpsomroeper

Klaas Koperen kunstenares

Marianne Rebel hebben

hun medewerking al toe-

gezegd.

Brief aan alle Ssplussers

Alle dorpsgenoten van 85

jaar en ouder ontvangen

een brief waarin het be-

zoek van een vrijwilliger

op 1 oktober in de ochtend

of middag wordt aange-

kondigd. U kunt Stichting

Pluspunt bellen als u liever

een ander dan het voorge-

stelde dagdeel bezocht wil

worden. Of als u helemaal

geen bezoekje op prijs stelt,

maar de Pluspunt mede-

werkers gaan ervan uit dat

niet veel dorpsgenoten dat

zullen doen.

Doe ook mee!

Om deze dag succesvol te

maken, zoekt Pluspunt circa

200 vrijwilligers, die zelf aan

kunnen geven hoeveeltijd zij

voor één, twee of meer be-

zoekjes beschikbaar hebben

op deze dag.Om het bezoekje

aan uw oudere dorpsgenoot

zo prettig mogelijkte maken,

krijgt u vooraf een duidelijke

instructie. Ook wordt u in-

gedeeld in uw eigen buurt,

tenzij u het zelf leuker vindt

om iemand ineen anderdeel

van het dorp te bezoeken. U

gaat niet met lege handen

op bezoek want voor iedere

Ssplusser is een roos be-

schikbaar gesteld door de

Zandvoortse st rand bridge.

Pluspunt meldt uitdrukkelijk

dat mensen die zich opgeven

om hieraan meete doen, na-

derhand niet meer benaderd

zullen worden voor andere

evenementen. Uw kans om
vrijwilliger voor één dag te

zijn! Geef u voon september

op bij Stichting Pluspunt via

tel. 5717373 of e-mail naar

n.lindeboom@pluspunt-

zandvoort.nl.

Q. ,£>



Gemeente Zandvoort

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en rectam e-aanvragen

Zandvoort:

- Grote Krocht 12a en 14, plaatsen windschermen, ingekomen

14 augustus 2008, 2008-1 59W

- Kerkplein 4, plaatsen partytenten, ingekomen 12 augustus

20o8,20o8-i6oRv

Bentveld:

- Duinrooslaan 3. bouwen woning, ingekomen 13 augustus

2008, 2008-157 Rvie fase

- Parnassialaan 22, plaatsen dakopbouw en dakkapel, ingeko-

men 13 augustus 2008, 20o8-i58Rvie fase

Herinnering - Ontheffing artikel 3.22 Wro. huisvesten van

De Schoot

In de Zandvoortse Courant van 17 juli jl (week 29) heeft het

college van Burgemeester en Wethouders het navolgende

bekendgemaakt:

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken be-

kend dat in de vergadering van 15 juli 2008 is besloten een

procedure te starten voor een tijdelijke ontheffing van het

bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet op

de ruimtelijke ordening voor het huisvesten van De School

in het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk

aan de Julianaweg 15/Emmaweg 22 (aanvraagnummer

20o8-i35Vr). Het college van Burgemeester en Wethouders

brengt bij dezen deze bekendmaking in herinnering. alsmede

de resterende periode voor het indienen van gemotiveerde

Uitgaande van de officiële bekendmaking van 17 Juli jl. in deze

krant hebben belanghebbenden nog tot 28 augustus 2008 de

tijd een gemotiveerde zienswijze in te dienen bij het college

van Burgemeester en Wethouders.

U stuurt uw gemotiveerde zienswijze naar het college van

Burgemeester en Wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Het besluit ligt nog tot en met 27 augustus 2008 kosteloos

ter inzage bij de Centrale Salie in het Raadhuis en staat op de

website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Stationsplein & hoek Bakkerstraat/Kerkstraat, plaatsen digi-

tale info-zuilen, verzonden 11 augustus 2008, 2008-153LV

-Mr. Troelst rast raat 2i, vernieuwen kozijnen voorgevel, verzon-

den 12 augustus 2008, 2008-1 50LV

-Gasthuisstraat 11, sloop garage, verzonden 15 augustus 2008,

Bentveld:

-Parnassialaan 4, plaatsen kozijn westgevel garage, verzonden

12 augustus 2008,2008-155^/

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openmgs^jde' 1 Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft Is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed

kunt u een verzoek om een voorlopige voorzien ing indienen bij de

voorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023) 57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17,00 uure n vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (0 23) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier Ir óf stuur een brief naarde

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pas joorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en ierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open ussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u vla het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u an waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen is de

werkeenheid Verg unningverlenin g op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers mak n gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden va banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Nieuwe gemeentesecretaris benoemd
Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-

ten om drs. Frank Beijk tot de nieuwe gemeentesecretaris

te benoemen. Hij was al eerste locogemeentesecretaris en

is al jaren hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer

van de gemeente Zandvoort. De 46-jarige Beijk volgt Harry

Coerts op die met de gemeente Zandvoort in onderhande-

ling is over zijn vertrek. Een gemeentesecretaris is lid van

het college van B&W.

Het college en de ambtelij- nen als een voortvarende

ke organisatie, waaraan de en ondernemende gemeen-

gemeentesecretaris leiding tesecretaris, die goed weet

geeft, hebben Beijk in de te schakelen tussen het ge-

afgelopen maanden tijdens meentebestuur, de griffie

het waarnemen leren ken- en het ambtelijk apparaat.

Leiderschap, misschien wel kreeg te maken met com-

de belangrijkste capaciteit plexe dossiers, onder meer

voor een gemeentesecre- over de voorbereidingen op

taris, het geven van sturing de herontwikkeling van de

aan de ambtelijke organisa- Middenboulevard en het

tie en openheid zijn kwalitei- Louis Davids Carré en de in-

ten waarvan het college de voeringvan hetGemeentelijk

overtuiging heeft dat Beijk Rioleringsplan.

die bezit.

Na zijn studies aan de

Goede dossierkennis bouw- Erasmus Universiteit in

de hij op als afdelingshoofd Rotterdam en aan de uni-

Ontwikkeling en Beheer, versiteit Nyenrode, waar hij hoofd Bedrijfsbureau van de kwaliteiten en capaciteiten

een positie die hij vanaf zijn MBA haalde, was Beijk gemeente Utrecht. Het col- defunctie van gemeentese-

1999 bekleedt bij de ge- onder meer bedrijfsleider bij lege heeft allevertrouwen in cretaris zal gaan vervullen,

meente Zandvoort. Beijk degemeenteVoorschotenen de wijze waarop hij met zijn Brom Gemeente Zandvoort

£>
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Haarlems Dagblad Cup met wisselend succes

De standaardelftallen van SV Zandvoort hebben afgelopen

weekend beide een wedstrijd voor de Haarlems Dagblad

Cup (HDC) gespeeld. Het elftal van zaterdagtrainer Pieter

Keur walste over DSK (zondag 4e klasse D) heen en het

zondagelftal van de nieuwe trainer Hama AM Jamal leed

een nederlaag tegen het zondagelftal van SVIJ, eveneens

uitkomend in de zondag 4e klasse D. Door deze resultaten

gaat alleen het zaterdagelftal naar de volgende ronde.

Het zaterdagelftal is inge-

deeld in een poule met wat

zwakkere tegenstanders.

Keur hekelde deze indeling

in het Haarlems Dagblad

van afgelopen maandag.

De oefen meester had liever

wat sterkeretegenstanders

gehad. Hij beschouwt, en

hij niet alleen overigens,

de wedstrijden om de HDC
als oefenwedstrijden. Zijn

elftal won zaterdag met

speels gemak met 6-1 van

DSK. Vorige week hadden

zij eveneens een monster-

score tegen THB (6e klasse

zondag) in Heemstede, 0-5.

De uitslag van zaterdag had

nog veel hoger kunnen zijn

als de voorwaartsen het vi-

zier wat meer op scherp had-

den gesteld.

Het zondagelftal van Jamal

heeft een groot aantal mu-

taties ondergaan. Onder

meer gingen 9 spelers van

de zondag- naar de zater-

dagtak en proberen nu bij

Keur een basisplaats te ver-

dienen. Er moet derhalve

een volledig nieuw elftal

opgebouwd worden. Jamal

ziet zeker mogelijkheden

alhoewel hij de tot nu toe

twee gespeelde wedstrij-

den voor de HDC beide ver-

loren heeft. In Bloemendaal

moest Zandvoort een kleine

nederlaag incasseren (2-1)

en tegen SVIJ een iets gro-

tere (1-3). Detail: beide clubs

zijn tegenstanders in de ko-

mende competitie.

Komende zaterdag staan

de eerste wedstrijden om
de KNVB-beker op het pro-

gramma. Keur gaat met zijn

elftal naar EDO waar het

naar de 3e klasse gedegra-

deerde zaterdagelftal, vorig

seizoen nog tegenstander,

bestreden zal moeten wor-

den. Het zondagelftal speelt

eveneens zaterdag thuis te-

gen het zaterdagelftal van

het Haarlemse Alliance '22

uitkomend in de 4e klasse.

Beide wedstrijden beginnen

om 17.00 uur.

Nederlaag softballers Z5C

Het herensoftbalteam van ZSC heeft de eerste wedstrijd

na de vakantie uit tegen Vennep Flyers met 7-3 verloren.

Het op derde plaats staande Flyers bracht een sterke

werper in het veld, die in nauwe samenwerking met de

scheidsrechter de ZSC-slagploeg weinig ruimte bood om

aan slag tot een redelijke prestatie te komen. Tekenend

voor het wedstrijdverloop is dat ZSC slechts vijf honksla-

gen wist te produceren en zes honklopers in scoringspo-

sitie op de honken moest achter laten.

Al in de iste inning werd

duidelijk dat Ven nep Flyers

eralies aan gelegen was de

overwinning en daarmee

het uitzicht op de titel in

eigen huiste houden. Eerst

maakte de Zandvoortse

defensie twee Flyers slag-

lieden uit. Het maken van

de derde nul bleek moeilij-

ker. Twee honkslagen, een

veldfout en 4-wijd bracht

de thuisclub op een 3-0

voorsprong.

In de 3e inning bracht

Ernsto Vonsee na 4-wijd,

een gestolen honk en twee

wilde worpen de achter-

stand terug tot 3-1. ZSC zag

geen kans Flyers-werper

Vermaat (nx 3-slag, 3X

4-wijd, 5 honkslagentegen)

onder druk te zetten. ZSC-

werperTjeerd Buijs (2-2-7)

kreeg het mede door het

optreden van de scheids-

rechter bij de beoordeling

van slag en wijd steeds

moeilijker. Een homerun
van Flyers-werper Vermaat

betekende in de 4e inning,

dat de achterstand voor

ZSC opliep tot 7-1. In de 5e

en 6e inning bracht ZSC de

achterstand terug tot 7-3.

Ben Draijer (2 uit 3) in de 5e

inningen Marcel Paap (2 uit

4) in de 6e inningwisten de

thuisplaatte bereiken, daar-

bij geholpen door honksla-

gen van Jeroen van 't Wout

en Ben Draijer. Verder kwam
ZSC echter niet en de twee-

de nederlaag in deze com-

petitiewas een feit.

Donderdagavond wordt

om 19.30 uur uit gespeeld

bij THB in Haarlem en za-

terdag staat de topper te-

gen Thamen 2, de huidige

nummer twee, op het pro-

gramma. De wedstrijd op

Duintjesveld begint zater-

dag om 18.00 uur. De stand

aan kop van de 4e klasse C,

waarin twintig wedstrijden

worden gespeeld, is: Z5C 22

punten uit 13 wedstrijden,

Thamen 2: 22 uit 16, Vennep

Flyers: 18 uit 15 en Vennep

Flyers 2: 17 uit 14.

Keff opnieuw ongenaakbaar in BMW E30 Cup

Wie Zandvoorter Ard Keff in de BMW E30 Cup op dinsdag 26 augustus opnieuw aan het

werk wil zien, zal daarvoor naar Assen moeten gaan. Het gaat de Zandvoortse coureur

voor de wind. Hij liet al eerder van zich spreken in het Superraceweekend in juni en met

de races in Assen in het vooruitzicht, staat Keff er goed voor.

Assen is een circuit dat

de Zandvoorter goed ligt.

Net als Zolder en zijn ei-

gen circuit in Zandvoort.

Onze plaatsgenoot heeft

het zich weer gemakke-

lijker gemaakt door twee

races te winnen tijdens het

DNRT-weekend eerderdeze

maand op de Zandvoortse

racepiste.

Nu het de Zandvoorter

wat gemakkelijker afgaat

probeert de boomlange

coureur andere doelen te

verwezenlijken. Zo was er

tijdens dat eerste weekend

in augustus een vrije trai-

ningeneen kwalificatietra i-

n ing, waar bij hij vooral inde

vrije training zijn eigen ron-

derecord probeerde aan te

vallen. De omstandigheden

op de baan lieten dat niet

echttoe, maar Keff zag wel

dat hij ten opzichte van de

concurrentie een behoorlijk

gat had geslagen.

De kwalificatie verliep on-

danks het hoge aantal deel-

nemers op de baan goed.

Keff wist de snelste tijd te

noteren en pakte een secon-

de voorsprong op nummer
twee. 'Aan de hand van de

tijden kon ik zien dat het er

allemaal goed uit zag voor de

wedstrijden en de autovoel-

deweergoed aan",aldus Keff.

Onze plaatsgenoot was goed

weg bij de start van de eerste

race die overi2 ronden werd

verreden. Keff kon al in de

eerste fase direct een gaatje

slaan van een seconde. "Dit

tempo kon ik gedurende de

hele race vasthouden, daar-

door mijn voorsprong uitbrei-

den naar 7,5 seconden en zo

de race makkelijkwinnend af

sluiten. Het was zelfs zo dat

ik op het moment van het

uitkomen in deTarzanbocht

naar rechts kon kijken om te

zien waar de concurrentie

zat", herinnert hij zich.

De tweede race ging ook voor

12 ronden. Alleen had onze

plaatsgenoot toch even wat

moeite met opschakelen,

waardoor hij ietwat stroever

weg kwam. Toch pakte hij de

leiding en dook als eerste de

Tarzanbocht in. Ook in deze

race was het van het zelfde

laken een pak, want de con-

currentie maakte elkaar het

leven zuur, terwijl Keffvrolijk

eencomfortabelevoorsprong

nam. "Mijn concurrent San der

Etrnan werd twee keertwee-

de zodat ik nu met 9 punten

voorsprong het klassement

leidt", aldus de Zandvoortse

coureur.

Zandvoortse Courant gaat ver

Vanafmaandag i september
heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Kleine Krocht

Charity Challenge levert € 61.700 op
Het eerste onderdeel van het KLM Open, de Charity Chal-

lenge, heeft € 61.700 opgeleverd voor het goede doel.

Afgelopen zaterdag speelden bekende Nederlanders als

captain van bedrijventeams op de banen van de Kenne-

mer Golf & Country Club.

De Challenge, die ieder

jaar voorafgaande aan het

KLM Open wordt gespeeld,

kende dit jaar 26 bekende

amateurgolfers,waaronder

onder andere prof. mr. Pieter

van Vollen hoven (handicap

15), Beau van Erven Dorens,

Ronald de Boer, Pierre van

Foundation. Eén lid van het

NGG-team was onze plaats-

genoot Mart ij n Wijsman die,

nadat hij met hetwedstrijd-

skiën gestopt is, zich op de

golfsport heeft gestort. Zijn

team liet zien dat met goede

begeleiding en training ook

mensen met een lichame-

lijke beperking zich serieus

met golf kunnen bezighou-

den.

Wijsman, diedoorjeugd kan-

ker zijn rechter been mist,

liet de toeschouwers en de

aanwezige journalisten ver-

steld staan met zijn spel.

"Deze manier van spelen

heb ik mijzelf aangeleerd en

verder ontwikkeld met steun

van de NGG. Om te bewerk-

stelligen dat veel meer men-

sen daarvan kunnen profi-

teren, is veel geld nodig", zei

de sportieve Zandvoorter. De

Robert Kalkman Foundation

wil ervoor zorgen dat voor-

namelijk kinderen en jonge

mensen met kankerzich met

De goede doelen zijn de degolfsport gaan bezighou-

NederlandseGoifvereniging den. Daarvoor zijn golfsimu-

voor Gehandicapten (NGG) latorsnodigdieookveelgeld

en de Robert Kalkman kosten.

Hooydonk, Betty Stöve, Isa

Hoes en Tim Immers die al-

len een bedrijventeam aan-

voerden.

De spelsoort tijdens de

Charity Challenge was
het zeer populaire 'Texas

Scramble' waarbij steeds

gespeeld wordt vanaf de

best liggende bal. Hierdoor

is het mogelijk dat teams

met mensen die niet zo be-

dreven zijn in de golfsport,

toch kunnen winnen. Ook

zaterdag was dat het geval.

Het KLM 8 -team met als

captain actrice Isa Hoes won

afgetekend en kreeg va n de

hoofdsponsortwee vliegtic-

kets naar een Europese be-

stemming naar keuze over-

handigd. Isa Hoes na afloop:

"Het was pas mijn tweede

wedstrijd maardankzij mijn

team (met daarin onderan-

dere de Ken nemer hoofd pro

Mark Metgod, red.) staan

we wel bovenaan. Ik raakte

geen balen toen ik aan Mark

vroeg wat ik moest doen

adviseerde hij niet meer

slaan!"Tweede werd KLM 7

met als captain acteur/pre-

sentator Frederik Brom en

op de derde plaats eindigde

het KPMG 1 team met GTST-

acteur Wilbert Gieske als

aanvoerder.

Open Nederlands Kampioenschap Hobie Cat 2008
Voor de kust van Zandvoort werd op 16 en 17 augustus de

Open NK Hobie Cat gezeild. Dit jaar was Watersportvereni-

ging Zandvoort een voortreffelijke gastheer. Het weer en

de windsterkte op zaterdag en zondag waren minder hef-

tig dan vorig jaar tijdens de wereldbekerwedstrijd F 1, maar

de resultaten waren daardoor niet minder spannend.

Het deelnemersveld bestond uit 42 boten, die waren on-

derverdeeld in vier klassen en wel de Hobie Tiger, één van

de snelste F18 catamarans, de standaard Hobie 16 en de

Hobie 16 Spi. De uitslag zag er als volgt uit:

In de klasse Hobie Tiger (22 boten) 1. Oscar Zeekanten/

WijbeSchuitema (Amsterdam); 2.JohnCasey (Amstelveen)/

Roland van Joolen (Baar n); 3. Ar ie van der Plas/Stu art Visser

(Monster).

In de klasse Hobie 16 (16 boten), i. Rogier Duijndam

(Noordwijk)/Corien Zuijdwegt (Leiderdorp); 2. Martin

v.d. Bunt (Overveen)/Paul Manvis; 3. Marielle Zonneveld

(Noordwijk]/Claske Boschma (Utrecht).

In de klasse Hobie 16 5pi (4 boten): i. Rob Sprij Maassluis)/

Mathijs Sa ute (Bilt hoven); 2. Cas van Oort (Rotterdam)/Julie

Wijnand (Oudeschild);3. Diererick Pauli/Peter-Paul Keijser

(Bilthoven).

NAM-Rem race

Komend weekend, 23 en 24 augustus, wordt de 'Tweedaagse

van Zandvoort' gevaren. Met op zaterdag de NAM-Rem
Race, het voormalige Rondje Rem eiland. Het klassie-

ke traject gaat vanuit Zandvoort, via Langevelderslag,

Noordwijk en Katwijk naar de 6 kilometer uit de kust lig-

gende boei NAM 22 en daarna terug naar Zandvoort. De

start zal naar verwachting tussen 12.00 uur en 12.30 uur

bij Watersportvereniging Zandvoort (naast reddingspost

Ernst Brokmeier) plaatsvinden. Na afloop is er een spet-

terend feest bij de Watersportvereniging Zandvoort waar

onder andere de Zandvoortse coverband Van Kessel Live een

optreden zal verzorgen.

SPINNING

Spinning on the Beach

niet meer weg te denken

Voor het tweedejaar in successie is Spinning on the Beach

een doorslaggevend succes geworden. Maarliefst 255 'spin-

ners' zorgden voor een bedrag van € 10.605 voor de stichting

Right To Play, die zich inzet om de meest achtergestelde kin-

deren in de armste delen van de wereld te laten sporten.

Klokslag 14.00 uur zater- werken om alles op tijd klaar

dagmiddag zette Marcel te krijgen, "ik heb de fietsen

van Rhee, manager van 4 keer in mijn handen ge-

Kenamju Zandvoort, de had. Dat zijn dus meer dan

meute in beweging voor 1000 fietsen maar ik weet

een marathon van 3 uur waarom ik het heb gedaan.

spinning. Het is een impo- Ik heb zaterdag echt geno-

nerend gezicht om zoveel ten en nu (maandagochtend,

gekromde ruggen te zien red.), tijdens het lossen van

dansen op de maten van devrachtwagen met fietsen,

house muziek. Van Rhee geniet ik nog steeds. Het was

had deze dag ook nog eens een grandioos succes en vol-

de weergoden mee. "Het ge ndjaargaanweweeraan

hoeft niet zo warm te zijn, deslag. Alleen moet het dan

dit was juist goed", zei hij. nog groteren professioneler

worden", keek hij vooruit. Het

Van Rhee heeft het afge- evenement is niet meer van

lopen weekend met zijn de Zandvoortse evenemen-

vrijwilligers hard moeten tenkalenderweg te denken.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Adm i n i strat ie ka ntoor IJzerhandel Zantvoort

ICWillemse Joost van Diepen

Algemene uitvaartbegeleiding Momentum Advies en

Zandvoort Coaching

Beach ClubTien Nympheia

Bertram & Brood Parfumerie Moeren burg

Beter Mobiel Pluspunt

Bloemsierkunst Jef & Printing People

Henk Bluijs Pure& Simple

Café Oomstee SheSatehcafé

Censeen van Lingen Van Aacken Glaszettersbedrijf

Circus Zandvoort Van Vessem & Le Patichou

Club Nautique Vanhier

Danzee Versteege's IJzerhandel

Dorsman Assurantiën Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeente Zandvoort Zandvoort Optiek

JS>



Jhr. P.N. Quarlesvan Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715 Eli WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Ons aanbod Woonhuizen te koop in Zandvoort:
Spoorbuuttstraat 10 €219.000

2-onder-1 kap

Da Costastraat 23 €269.000

Appartementen te koop in Zandvoort: Martinus Nijhoffstraat, verkocht 69 €329.000 MR' -i "'^^^Êk' ^KBw \ i^l^lfl
Burgemeester van Fenemaplein, aragebox € 28.500 Celsiusstraat 200 € 339.000

De Schelp 81 €119.000 Nassauplein 1 € 379.000
••SJJ fTr

Burgemeester van Fenemaplein 10/4 € 199.000 ïoï Westerstraat 9 € 379.000 .-''&T'
Doctor CAGerkestraat 57™ € 209.000 ïoï Wilhelminaweg 42 €469.000

r— >..-r-. *
Schuitengat 45 €219.000 DeWittstraat, verkocht 5 €475.000 jr j j

!

Trompstraat 13/1 €219.000 Frans Zwaanstraat f,2 €475.000 A B *t*J^Sè -t.^^^% t,kT -/
De Favaugeplein, verkocht 21/67 € 225.000 Jan Snijerplein 3 €475.000 J.".* *

l<- r1****!
Oranjestraat 15"" € 234.000

€ 235.000

Vinkenstraat, verkocht 15 € 495.000

€ 499.000Doctor JohannusGMezgerstraat 43 Max Euwestraat 15

Trompstraat 5/2 € 237.500 Doctor Johannus G Mezgerstraat 24 € 549.000 Jhr. P.N. Quarlesvan Uffordlaan 39
Burgemeester van Fenemaplein 22/10 € 239.000 Doctor Kuyperstraat 22 € 549.000 Voorwierusten ruimte zoekt: opeen schitterende locatie in het

Doctor JohannusGMezgerstraat 41 € 239.000 Burgemeester Engelbertsstraat 70 €569.000 Kostv eNorenpark ligt deze royale (ca. 175m
2
) 2 onder 1 kap woning met

Karel Doormanstraat, verkocht 8/5 € 239.000 Swaluestraat 11 € 598.000
5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan

beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en

Leeuweriken straat 12/2 €239.000 ïoï Kromboom sveld 32 € 599.000 kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Trompstraat 5/7 € 239.000 Witte Veld 66 € 599.000

Hogeweg 22/10 € 245.000 Doctor Jacobus PThijsseweg 22 € 649.000
Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving

Dient gemoderniseerd te worden

Trompstraat 15/6 € 245.000 Jonkheer Q van Uffordlaan 39 € 649.000 Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Koninginneweg 9" € 249.000 Zandvoortselaan 12 €659.000
Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper

G ebruiksopp erv lakte ca. 175 m2
, perceeloppervlakte 299 m2

Tjerk Hiddesstraat 4/5 € 249.000 Wilhelminaweg 13 € 679.000

Burgemeester van Fenemaplein 4/6 €249.555 Kostïerlorenstraat 61 € 745.000

Vraagprijs: € 649.000,-- vi^LDe Ruyterstraat 2/6 €250.000 ïoï Wilhelminaweg 10 € 798.000

Swaluestraat

Van Lennepweg

29b

143

€269.000

€ 274.500

Wilhelminaweg, verkocht

Boulevard Barnaart

7

16

€ 875.000

€915.000

Burgemeester van Alphenstraat 61/13 € 275.000 Zandïoortselaan 113 € 995.000 S*j "^•Efis ^^ 1
Burgemeester van Fenemaplein 16/3 €275.000 Kostïerlorenstraat 94 €1.095.000 Bk Tl Tl ** 1
De Favaugeplein 23" € 279.000 Max Euwestraat 20 €1.163.000

Passage 3/21 € 279.000

Trompstraat

Sara Roosstraat

17/2

52

€ 279.500

€ 284.000

Bedrijfspanden te koop in

Max Planckstraat 48

Zandvoort:
€519.000

*9 1 1

JacvanHeemskerckstraat 6/ € 299.000 Zeestraat 41 € 675.000

JacvanHeemskerckstraat 17 € 299.000 Zeestraat 46 € 695.000

ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11 €319.000 Zeestraat 58 € 795.000 L '

m wm --=-
Stationsplein 15/15 €325.000 Burgemeester Engelbertsstraat 72 € 845.000 f^W^EL-^ * - -JacvanHeemskerckstraat 11 €337.500

Stationsplein 13/11 €339.000 Te huur:
Hogeweg 30/A-7 € 390.000 ïon Krammerstraat, Amsterdam 30"* €1.800 p/m

Witte Veld 66
Hogeweg, verkocht 76/1 €399.000 Vogelenzangseweg,Vogelenzanc 372-d €1.500 p/m Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand van

Van Speijkstraat 2/147 €415.000 Gasthuisplein, Zandvoort 2 €1.395 p/m Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaapkamers, heerlijke ruime L-vormige

Swaluestraat 311) €425.000 Wilhelminaweg, Zandvoort 11 €2.000 p/m
woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin op het

zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto's.

Hogeweg 30/A-6 € 439.000 ïon

Burgemeester van Fenemaplein 13/11 &13/13 €455.000 Te koop buiten Zandvoort • Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

Hogeweg 30/A-10 € 475.000 ïon Barendsestraat, Haarlem 7a+b € 229.000
• Alle ruimtes zijn zeer royaal

Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Van Speijkstraat, verkocht 2/193 €495.000 Kerklaan, Heemstede 47id € 299.000 Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station

Prinsenhofstraat 5B €498.000 Turfmarkt, Haarlem 8b/ € 334.000 G ebruiksopp erv lakte ca. 170 m2

Doctor JohannusGMezgerstraat 133 €595.000 Valkenburgerplein, Heemstede 6/3 € 369.000

Hogeweg 30/A-15 € 1.025.000 von Zonnebloemlaan, Aerdenhout 1 €1.295.000

Vraagprijs: €599.000, - ^«Hogeweg 92 €1.295.000 Heereweg, tisse 28 €1.695.000



4e jaargang • week 35

28 augustus 2008
Het wekelijkse nieuwsblad

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl

0ZANDVOORTSE
Courant

M KLM Open

Vrijdag 22 augustus knipte burgemeester Niek Meijer het

lint door, waarmee hij het nieuwe dierentehuis Kenne-

merland officieel opende. Dubbel feest was het want te-

gelijkertijd werd het 135-jarig bestaan gevierd. Voor leden,

donateurs en andere belangstellenden was op zondag 24

augustus een open dag georganiseerd, die bijzonder druk

bezocht werd.

"Wist u dat in i864een zestal

heren uit de gegoede burge-

rij in Den Haag samenkwam
met het plan een vereniging

op te richten tegen de mis-

handelingvan dieren? In 1875

kwam een eerste nationale

wet tot stand waarin onder

andere was vastgelegd dat

het opzettelijk mishandelen

van dieren verboden was.

Maar pas in 1961 lukte het de

Auto Strijder

Zandvoort

Circuitrun wordt

spetterend feest

'Straks moeten ze

nog extra geluidsdagen

gaan aanvragen!'

vereniging tot bescherming

van dieren om een wette-

lijk verbod op het gebruik

van trekhonden te krijgen."

Met deze en andere wetens-

waardigheden heette Karin

Sweering namens het be-

stuurvan Dierenbescherming

Haarlem e. o. de genodi

welkom op de officiële ope-

ning. Nadat een aantal spre-

kers het woord had gevoerd

en cadeaus had overhan-

digd, knipte burgemeester

Niek Meijer met veel plezier

het lint door van het nieuwe

dierentehuis, dat tevens een

pensiongedeelte heeft. Het

3 r: ...lelijke bureau van de

Dierenbescherming schonk

een cheque van €5.000 voor

de dieren en een pot katjes-

drop voor de medewerkers.

Als cadeau bood burgemees-

ter Meijer alle vaste en vrij-

willige medewerkersvan het

dierentehuis een lunch aan,

waarbij hij uitsprak bijzon-

der onder de indruk te zijn

van het werk dat zowel ten

behoeve van de nieuwbouw

als dagelijks voor de dieren

verricht werd. "Als wij met

vakantie gaan, laat ik onze

hond met een gerust hart in

dit pension logeren", sprak

hij stellig. Daarna kregen de

gasten de gelegenheid de

nieuwbouw te bezichtigen.

Het urt ig6S daterendeoiide

asiel.dat nog niet isafgebro-

Grootse aanpak Circuitrun 2009

De tweede editie van de Circuitrun, op 29 maart volgend jaar,

moet een spetterend feest worden waar heel Zandvoort deel

van uitmaakt. Dat is de uitkomst vun de bijeenkomst van al-

lerlei organisaties die zich binnen Zandvoort bezig houden

met het verbeteren van 'het toeristisch product'.

Het OPZ, de OVZ, de stichting Lodewijk, Klaas Koper,deVW,

ï Zandvoort, de Rotaryclub de Zandvoortse Sportraad,

Zandvoort, de Koninklijke een aantaljournalisten en de

Horeca Nederland, Conny organisatoren van Runners

World en Le Champion gaan

de handen ineen slaan. Met

name gaat de aandacht

uit naar activiteiten in het

centrum van Zandvoort.

Gedachtwordtaan runsvoor

families, buurtcompetities,

het aankleden van straten

en het maken van muziek

op bepaalde gedeelten van

het parcours. Uitdrukkelijk

worden ook de Zandvoortse

inwoners gevraagd mee te

denken. U kunt zich melden

met goede ideeën bij Hilly

Jansen via: h.jansen@zand-

voort.nl.

ril contrast

ierentehuis

en dubbele

maar waar

ook de dierenverblijven gro-

ter en geriefelijker zijn.

Open dag

Dorpsomroeper Klaas Koper

luidde de feestelijkheden

op zijn bekende wijze in. Op

de catwalk, waar overigens

alleen honden werden ge-

showd, speelden zich hila-

rische taferelen af. De ene

hond rende dwars over en

langs de catwalk en een an-

dere hond ging languit op

het plankier liggen en be-

keek op zijn gemak het la-

chende publiek. Cabaretier

Pieter Tiddens presenteerde

de dierenshow op ludieke

wijze. Ook voor kinderen viel

fti.'H r-.nn

• Oatbrain €1,75

• Saucijzenbroodje € 1,25

• Weekendt aartje € 7.95

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

Alle zonnebrillen

25% korting!
m.u.v. Ray-Ban

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

_J

er van alles te beleven. Voor

de dieren was de enorme

belangstelling even wennen,

maar bestuur en medewer-

kerswaren erg tevreden met

het aantal bezoekers op de

open dag.

Dinsdag 2 september

Gemeenteraadsvergadering
De complete agenda

vindt u in de

Éemeente-advertentie

1 deze krant.

vanhier
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Ons bereikte het bericht dat onze

medewerkster en collega

Evelien Friederich

is overleden.

Evelien was een fijne en hetrokken collega.

Wij wensen haar dierbaren veel sterkte toe.

19 augustus 2008

Pluspunt Zandvoort

Medewerkers, Directie en Raad van Toezicht

In liefdevolle herinnering

1-9-2005 1-9-2008

Hans Heiërman
Alweer 3 jaar geleden, maar iedere dag mis ik je!

Je liefde, positieve levenshouding en humor zal ik

nooit vergeten en blijven een groot gemis voor me.

Ik houd van je!

&onda

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaan (Jen
-

- Persoonlijke aandacht voor Lf en Uw dierbare ~

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
EvertH. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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WATERSTANDEN
restaurant ssn net strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubio3utique.nl

auoustus/ Hooo Laag Hoos Laag Hoog

Do 28

29

01.54

03.05

10.15 14.35 22.14

Vk 12.07 15.25 23.05

Za J0 03 55 13.36 16.10 23.55

Zo il 04.28 14.26 16.52

Ma 1 00.39 05.09 15.06 17.31

Dl 1 01.24 05.46 15.36 18.08

Wo 3 02.14 06.26 14.54 18.45

Do 4 03.15 07.06 15.34 19.21

ZONDAG 31 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.30 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

www.kerkzandvoort n I

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan a, Aerdenhout

10.30 uur pastorC. van Polvliet

BEachXiCLUBTIEN
Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Aanstaande a opische zondagavoi

ALDERLIEFS1

JOSEE KONIf
SUPPERCLUB

Bij strandpaviljoen AZZURRO;
aangeboden aan alle Azziin^H

wwfi.azzurrozandvo^B

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 39-1 2042 GE Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Eerste raadsvergadering

nieuwe seizoen
Komende dinsdag, 2 september, vergadert de gemeente-

raad weer voor de eerste keer van dit seizoen. De vergade-

ring kent slechts een korte agenda met een aantal hamer-

stukken en twee discussiepunten.

Als hamerstukken komen

aanbod:de verordening

'Persoonsgebonden budget

begeleid werken', in het ka-

der van de Wet sociale werk-

voorziening 2008; de einde-

valuatie Loket Zandvoort;

de jaarrekening 2007 en

liquidatie Afvalverwerking

Zuid Kennemerland (AZK);

de financiering voor de

rioolwerkzaam heden in

de Kostverlorenstraat; de

jaarrekening 2007 van

de Hulpverleningsdienst

Kennemerland (HDK); de

begroting 20og van de vei-

ligheidsregio Kennemerland

(VRK)en het vaststellen van

het vergaderrooster voor de

diverse raadscommissies en

de gemeenteraad in 2009.

Het concept realisatieplan

programma e -gemeente

Zandvoort, waarin de rijks-

overheid een aantal projec-

ten, gericht op elektronische

dienstverlening, benoemt die

gemeenten dienen uittevoe-

ren, komt als discussiestuk

op tafel. Ook zal de verorde-

ning 'Gunning opdrachten

door toekenning exclusief

recht' besproken worden.

Deze verordening geeft het

college de bevoegdheid om
bij wijze van uitzondering op

de Europese aan bestedings-

plicht, eventuele gemeen-

telijke opdrachten niet in

de markt te zetten voor in-

schrijving maar exclusief te

gunnen aan met name ge-

noemde publiekrechtelijke

rechtspersonen.

De raadsvergadering is in de

raadszaal van het raadhuis

en begint om 20.00 uur. De

zaal gaat om 19.30 uuropen

en is bereikbaar via de trap-

pen van het raadhuis op het

Raadhuisplein.
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Commissie Planning & Control d.d. 20 augustus

Onenigheid over tijdelijke locatie weekmarkt

Wethouder Wilfred Tates heeft vorige week woensdag de

commissie Planning & Control er niet van kunnen overtui-

gen dat het Zwarte Veld de juiste plaats voor de weekmarkt

is. Zo goed als alle commissieleden wensten dat Tates de

buurtbewoners tegemoet komt in verband met de te ver-

wachten parkeeroverlast, anders gaat het niet door. Dat

bleek na een discussie waarin ook de tribune zich een aantal

keren roerde. Men is bang voor de nodige parkeeroverlast

en dat voor een periode van zeker 5 jaar.

project Louis Davis Carré.

De overige partijen vroe-

gen de wethouder naarde

argumenten om een aantal

andereplaatsen niette ge-

bruiken. Volgens hem is op

locaties als Gasthuisplein,

De Favaugeplein, de 'bus-

weg', de Grote Krocht,

Nieuw Noord en mogelijke

combinaties niet genoeg

ruimte om alles te plaat-

sen. Verder zou de markt

alleen in het centrum ge-

lokaliseerd moeten zijn. In

tweede termijn haalde hij

ook nog aan dat de brand-

weer zich over een aantal

locaties negatief zou heb-

ben uitgelaten.

blijven staan. Zijn plan is

echter relevant omdat vol-

gens Tates er een mogelijk-

heid is dat de Prinsesseweg

één keer per week door de de komende 5Jaarvoor een

Oranjestraat laten rijden zo- aantal weken achter elkaar

dat de markt alsnog op de afgesloten zal zijn in verband een andere locatie gezocht

Prinsesseweg zou kunnen met de realisatie van het zalworde

Cor van Koningsbruggen

(GBZ) had misschien nog

wel de meest praktische

oplossing. Hij wil de bus

De wethouder kreeg bij

de coalitiegenoten PvdA

en OPZ nul op rekest als

hij niet met de bewoners

in het reine komt. Hij be-

loofde wel dat als blijkt dat

het een onhoudbare situ-

atie wordt, er alsnog naar

Zandvoortse Courant verhuist naar centrum

Vanaf maandag 1 september verhuist de redactie van deze

krant naar Kleine Krocht 2. In het pand waar het bedrijf

Printing People is gevestigd, recht tegenover de ingang van

het gemeentehuis, kan voortaan elke maandag en dinsdag

van 09.00 uur tot 17.00 uur deze krant worden bezocht.

Zandvoort Press BV, de on- den verzorgd. Een bezoekje

derneming waar ook de aan de Kleine Krocht wordt

Zandvoortse Courant onder dus ook interessant voor het

valt, start tegelijkertijd met maken en/of vers preiden van

een alles-in-één concept: bedrijfsbrochures of folders,

van ontwerp tot huis aan Hierover leest u binnenkort

huis verspreiding kan wor- meer.

POLITIEBERICHT

Voor redactionele tips tot

het opgeven van een ad-

vertentie, is de krant met

een kantoor midden in het

centrum nog toegankelijker

geworden. Op maandag en

dinsdag van 09.00 uur tot

17.00 uur, Kleine Krocht 2. Op
de overige dagen kan men op

afspraak terecht. Het post-

adres van de Zandvoortse

Courant blijft zoals het was:

Hogeweg 39-1, 2042 GE

Zandvoort.

Bestanddelen voor 'Crofty-bom'

De politie werd vorige week daad bestanddelen bij zich te gesteld. Tegen de jeugdige

getipt dat een groepjongens hebben om een 'Crofty-bom' Zandvoorterisproces-verbaal

te kunnen maken. De jongen opgemaakt. Een 'Crofty-bom'

werd aangehouden en de is geen vuurwerk, maar een

bestanddelen zijn in beslag explosief.De'Wetwapensen

genomen. De ouders van munitie'ishieropvantoepas-

een zogeheten 'Crofty-boi

bij zich zou hebben. Agenten

troffen de groepjongens aan

de Celsiusstraat. Een 14-j

rige Zandvoort er bleek inder- de jongen zijn op de hoogte sing.

COLUMN
Dag Spelen

Na enkele zinderend hete we-

ken in Spanjeweerterug. Terug

in het Nederlandse klimaat.

Jawel, grijze luchten, dikke wol-

ken en kletterende regenbuien.

"Zodra jullie een voet over de

grens zetten begint het weer

te regenen", is een klacht die

we zo vaak hebben gehoord.

Sorry, maar we hebben niet

om regen gevraagd. "Elk na-

deel hepz'n voordeel", volgens

Johan Cruijff. En hij heeft ge-

lij k.Want door het slechte weer

moesten we verplicht binnen

zitten. En hoera, deOlympische

Spelen waren net gestart. Wij

maakten zelfs de openingsce-

remonie mee. Geloof me, nog

nooit heb ik dagelijks zo lang

de TV aangehad. Nooit heb ik

zo gebiologeerd gekeken naar

judo, hockey, waterpolo, atle-

tiek, wielrennen, schermen,

beachvolleybal en nog véél

meer sporten waar ik never

nooit naar kijk. Nu wel. Eén

festijn met allerlei soorten

sport, grandioos. En later op de

avond een herhaling met Mart

Smeets als leuke uitsmijter.

Het enige waar ik me aan er-

gerde was de reclame. Vooral

die van Bolletje. Die van Sonja

B vind en vond iktenen krom-

mend."Probeer ook eens brood-

in-de-melk-in-de-yoghurt in je

blote-bast-in-de-serre"(of zo-

iets was het). En dat Conimex

de Spelen sponsorde was me

ook snel duidelijk. Met Den nis

van der Geest in de hoofdrol:

"Net als thuis toch? Bestek?

Ze eten hier met stokkies."

Jammer dat onze grote held

Dennis geblesseerd raakte

in zijn race naar het goud.

Chapeau vooral de meiden die

wel goud behaalden. Of zilver

en brons. Vooruit,erwa ren ook

enkele mannen bij! En niette

vergeten de waanzinnige 10

km zwemfinale met Maarten

van der Weijden. Omarmd door

zijn hees geschreeuwde vriend

Pietervanden Hoogenband (of

was hij echt verkou-

den?). Top TV in veer- E
tien druilerige, bijna c
zonloze dagen. Nog Sf

vier jaartjes wachten £
op Londen. Wat is het jj

nu saaiopde buis! oj

J>



Super geslaagd weekend

in de wijk Oud-Noord

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

WBV EMM, Gemeente Zandvoort, aannemer Louis

Rijnders, Swart Timmerwerken, Joop Grigolelt

Tegelzetter, Excellent Ongedierte Bestrijding,

Schoffies, Holland Casino, Feikje Kapsalon,

BP Tankstation, Mazzel mar kt, Belli & Ribelli,

Zeemeermin Vis, Shanna's, Vlug Fashlon, Nathalie

Haircare4you, Hema, Dirk III, Radio Stiphout,

Moerenburg, Etos, Confetti, La Couronne,

Woonkado Discovery, Dobey, Bloemenhuis Bluljs-

Noord, Vomar, Kroonvis Dorp, Van Vessem,

Auto Strijder, IBM, Strandtent Vooges, OHD,

Slagerij Horneman, Circuit Park Zandvoort.

NAMENS HEEL "OUD-NOORD":
BEDANKT BEDANKT BEDANKT!!

Begin vandaag met het

verbeteren van uw gezondheid

Taoïstische Tai Chi r.v

interne kunsten en methoden

De Taoïstische Tal Chl vereniging Nederland
nodigt u uit voor een vrijblijvende introductieles

bij de start van een nieuwe begin nerskilas in

Zandvoort
Jeugdhuis Protestantse Kerk r Kerkplein 1

maandag l september 9,30-11,30 uur

Vooraf aanmelden Is niet nodig. Daarna
wekelijks les- op genoemde tijd en locatle.

Métrillfa: www.taciist.ril

christine.bol@ca5emg.nl - tel 023 571S403
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Z*Cwekery

^ van SÜeeff

Vanaf
1 september

tot

1 december
weer dinsdags

gesloten

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

EVENEMENTEN AGENDA

Lieve Harry en Toos,

Ben tijdperk komt ten einde.

Uiet meer ePPe een bakkie

ePPe een broodje
ePPe een biertje

We hebben gelachen en gekuild

[vaak van het lachen]

u/e zullen liet vreselijk missen!

Maar u/e hopen dat jullie zullen

genieten van je welverdiende

vrije tijd

Bedankt
Harro, BstUer en 2oeq
Brwin, Petra, Sam en 3oq

Zandvoortse Courant gaat verhu
Vanafmaandag i september

heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Kleine Krocht

IZandvimirtsr
DORSMAN
ASSURA*mÉN

Augustus
Week 35 -2008

29 Classic Concerts-Cleveland College,

Protestantse kerk

30 Yoga & meditatie- Yoga Strandfeest Enter

Joy-voor het hele gezin, zie www.enterjoy.nl

30+31 Top Gear Festival -Circuit Park Zandvoort

31 Blote Billenloop- naaktstrand

September

6 Korendag - 24 koren uit heel Nederland

zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,

Protestantse kerk, gratis toegang

6+7 Trophy of the Dunes- (autoraces) Circuit

7 Rommelmarkt- Parkeerterrein

Pluspunt/Vomar.io.00-15.00 uur

13+14 HARC GP Classic- (autoraces) Circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

harte bedanken voor de overweldigende

belangstelling omtrent mijn tijdelijk

verblijf in het ziekenhuis

en daarna tijdens het herstelverblijf.

De zaak heropen ik weer op

a.s. vrijdag 29 augustus

Van 13.00 tot 18.00 uur, en dat blijft

even zo, tot nader bericht.

Lieve groet,

Bert en Joop

M.P. Coiffures
Hogeweg 27 - Zandvoort

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bewoners praten mee over te besteden geld

voor speelvoorzieningen
De gemeente heeft vorige week twee bewonersavonden belegd om te inventariseren of

men geïnteresseerd is in kleine speelvoorzieningen voor de kinderen. Het ging om Park

Duijnwijk en Bentveld. De interesses voor het speelaanbod van de twee woonwijken wa-

ren niet met elkaar te vergelijken.

ertussen de aanwezigen en

de gemeente een heftige

discussie. Want was er wel

behoefte vooreen speelvoor-

ziening in de Bramenlaan?

De meeste huizen hebben

namelijk riante tuinen met

schommels, glijbanen en

andere speelvoorzieningen.

Ookwas men zeerverbolgen

over h et feit dat de gemeen-

te zonder overleg en zonder

een enquêteformulier een

locatie had aangewezen die

in vele ogen niet geschikt is.

Nadat de gemeente vond dat

door Nel Kerkmi

die vooral 'hufter'vrendelijk

In de nota 5peel- en Ont- zijn.Voor de leeftijdsgroep 6

moetin gs plekken 2002-2006 tot 10 jaar komt er een ping- de signalen die klaarblijkelijk

worden driewijken genoemd pongtafel en een klein voet- gegeven zijn, gehonoreerd

die niet beschikken over een balveldje. Het aanwezige moeten worden, wers de

speelplaats. Daarvan be- bureau Speelplan BVtoverde discussie tussen een kleine

hoort Bentveld tot één van via een beamer de mooiste groep voorstanders en een

ontwerpen, het kon gewoon grote groep tegenstanders

niet op! Er kwam zelfs een verder voortgezet. Voor het

toezegging dat het zon on- verkooppraatje en de dia-

riendelijke bankje wordt show van Speelplan BVwas
omgedraaid. Alleen voor de nauwelijks aandacht. Wel

oudere jeugd was er mini- bleek er duidelijk onvrede

nale interesse, zij kwamen in Bentveld over het par-

er bekaaid af. De enige optie keren. Men heeft meer be-

voor deze groep is om even- hoeft e aan terughalen van

pools hoogte te gaan nemen tueel langs het spoor iets te de (60) verdwenen par keer-

wat de wensen van de (jon- plaatsen. plaatsen en het herplanten

van de vele gekapte bomen

Bentveld ten behoeve van de nieuw-

Ook de opkomst in de bouw van de Bodaan, dan

Bodaan was groot en ook aan een speelvoorziening.

hier waren kinderen aan- De gemeente heeft toege-

wezig die aandacht vroe- zegd om alle opmerkingen

gen voor hun wens: een en ideeën mee te nemen
héél groot voetbalveld met en in een later tijdstip de

Hoewel voorheen de skate- kunstgras. Echter voordat de bewoners nogmaals uit "te

baan in deze wijk wegens ge- presentatie begon ontstond nodigen,

luidsoverlast is weggehaald,

heeft de gemeente door mid-

del van enquêteformulieren

gevraagd of er nog animo

was voor ander, aanvullend

spelmateriaal. De meeste

aandachtvan de avond ging

uit naarspeelmogelijkheden

voor de allerkleinsten. Zo

moet het speelgedeelte ach-

ter de sportschool een veili-

ger karakter krijgen door het

plaatsen van hekken in com-

binatie met het aanleggen

van een verkeersdrempel. De

nadrukwerd speciaal gelegd

op geluidsarme toestellen

de plekken in Zandvoort

die vanaf 2005 op de prio-

riteitenlijst staat. Voor het

aanleggen van kleine speel-

voorzieningen wordt perjaar

€ 40.000 gereserveerd.

Wordt dit budget niet be-

steed dan vloeit dit geld te-

rug. Dus de hoogste tijd on

ge) bewoners dit jaar zijn.

Park Duijnwijk

in het Rode Kruisgebouw

waren veel ouders met hun

kinderen aanwezig om aller-

lei ideeën voor Park Duijnwijk

naar voren te bren

~\
ET OOG EN OOR

DE BADPLAATS DOOR 'J
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Gastvrij Buurtfeest

In verschillende buurten is

het erg gezellig en wordt

er van alles georganiseerd.

Oud Noord heeft een leuk

weekend georganiseerd en

het Gasthuishofje is ook al-

tijd wel in voor een feestje.

Helaas is het buurtfeest Park

Duijnwijk dit jaar door ge-

brek aan belangstelling niet

doorgegaan. Jammer voor

de enthousiastelingen die

hun best hebben gedaan om
er iets moois van te maken.

Volgend jaar misschien? Maar

ook de Van Ostadestraat en

de Jan Steenstraat organise-

ren op 30 augustus om 17.00

uur voor alle buurtbewoners

plus introducé een buurt-

barbecue. Er is een feesttent,

muzieken alsjejeeigen stoel

meeneemt en in overleg iets

lekkers maakt, dan kan het

buurtfeest beslist niet meer

stuk. Voor meer informatie, ga

dan naarwww.buurtlink.nl

Slow

Zaterdag op zondagnacht

hebben vijf deelnemers

van het Kunstfestijn getest

hoe gastvrij Zandvoort is.

Zij zijn tijdens het ZFM ra-

dioprogramma Roy On-Air

tussen 19.00 tot 21.00 uur

op zoek gegaan naar een

slaapplaats in Zandvoort.

De uitdaging was om bij

wethouder Wilfred Tates

een nachtje met zijn vijven

te mogen verblijven. Dit

zag hij echter niet zo zitten

maar hij kwam wel met een

ander voorstel. Hij bood aan

om zijn ca mperop parkeer-

plaats De Zuid te zetten. Zo

konden de vijf jon ge arties-

ten van het Kunstfestijn

op zondag weer vroeg bij

de pinken zijn om hun ta-

lenten te tonen aan het

Zandvoortse publiek.

Generale

,•,* L-" «ITST:

Op zaterdagochtend was

de muziekkoepel, in de

volksmond al omgedoopt

tot 'Papegaaienkooi', over-

spoeld door jongeren die

gezellig op de grond zaten.

Was het een studenten-

feestjeof een vossenjacht?

Nee, het was een groep

artiesten die het podium

kwamen inspecteren en

misschien zaten ze er wel

om elkaar moed in te spre-

ken.

Jeziet ze steeds vaker opdui-

ken: de geel /groene manne-

tjes met en zondereen vlag-

getje in hun hand en met de

tekst 'slow' op hun buik. De

mannetjes zijn bedoeld om
de automobilist en andere

weggebruikers attent te ma-

ken dat in de omgeving kin-

deren aan het spelen zijn. Het

slow mannetje wordt ook

wel Victor Veilig mannetje

genoemd. Victor Veilig stond

op de stoep bij de Duinweg

waar ook de brandweerka-

zerne is. Ik neem aan als de

kinderen niet meer buiten

spelen, Victor Veilig ook naar

binnen gaat. Bij scholen zou

zo een leuk mannetje vast

niet misstaan.

Nu we het toch overvei-

lig rijden hebben, vraag ik

me af waarom onze smi-

ley geen gezinsuitbrei-

ding krijgt? Al meer dan

een jaar meldt smiley

in de gevaarlijke bocht

van de Dr. Gerkestraat

vriendelijk dat je té hard

rijdt. Hoezo hard? De

maximum snelheid is

daar nog steeds 50 km/u

en dus glimlacht Smiley

constant. Bovendien zijn

in Zandvoort nog veel

meer plekken waar veel

te hard gereden wordten

waar een grote glimlach

van ons vriendje Smiley

zeker op zijn plaats zou

zijn.

Op stap

Het IVNZuid-Kennemer-

land organiseert op za-

terdag 30 augustus een

4-seizoenenwan delingen

door de Amsterdamse

Waterleidingduinen van

Waternet. Ook nu weer

in stilte dwars door de

duinen op zoek naar

verrassingen. Er wordt

gelopen van het dichter-

begroeide binnenduin

naarhetmeeropenduin-

gebied. Het pad wordt

regelmatig verlaten

om te struinen door de

vrije natuur. Advies: trek

stevige schoenen aan.

Neem iets te eten mee
en voldoende drinken!

Vertrek is om 10.00 uur

vanaf ingang Pan neland,

Vogelenzang. Duur:3 uur.

Aanmelden vooraf is niet

nodig. Toegangskaart€i,-

verplicht.

&



Woningverkopen? Kies de actieve NVM makelaar!

GREEVEN
i;i .1 k f I ,i. j : (I : | fi.g,

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Aan de lommerrijke Haarlemmerstraat

karakteristieke woonhuis met o.

achtertuin en 3 slaapkamers gelegen. Het betreft

een woning in een grotendeel:

en is een buitenkans \

deze straat willen wonen. Het dient gemoder-

niseerd te worden maar eenmaal gereed heeft u

een bijzonder fraaie woning. Diverse authentieke

details zijn aanwezig!

• Fraaie paneeldeuren, plafondornamenten,

kam er-e n-suite deuren, hoge plafonds, etc.;

• Bouwjaar ca. 1915;

• Woonopp. ca. 115 m', perceelopp. ca. 125 m'.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Deze ideale en moderne eengezinswoning is gelegen

in een kindvriendelijke woonwijk. De woning be-

schikt over een prettige woonkamer, 4 slaapk;

een verzorgde keuken, een moderne badkamer

(2007}, voortuin en een 11 m. diepe achtertuin met

een achterom! Het is gunstig gelegen want u heeft

vrij uitzicht over de visvijver en geen v

deur! Kortom, een ruime en complete eengezi

woning in een ideale omgevingl

• Voldoende parkeergelegenheid inde directe

bouwd ii

1 In de nabijheid va

1 Woon oppervlak c

i scholen en het cent

1.110 m 3
,
perceel 127

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

gezinswoning is geheel nieuw ge-

1999 en beschikt over een prettige

woonkamer, een moderne open keuken v.v.

een kookeiland en een fraaie plavuizenvloer,3

slaapkamers, een moderne badkameren een

buitenruimte op de ie verdieping!

• Gelegen in het centrum nabijheid strand;

• Voorzien van hard houten kozijnen en dubbel

Goede staat v

Woonopp. ca.

n onderhoud;

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Deze ruime 2-onder-i-kapwoning heeft een

voor- en achtertuin, een royale living met open

keuken, 4 slaapkamers en een fijne achtertuin

gelegen op het zuiden. Het is gelegen in een

zéér prettige en rustige woonwijk aan de rand

van de duinen. De living is extra royaal door het

samenvoegen van de garage bij de woonkamer

en de tuin is bijzonder fraai aangelegdl

• U bent welkom voor een overtuigende

bezichtiging;

• Bouwjaar ïggi

• Parkeren op ei^

• Woonopp. ca. 130 m=, Perceelgrootte 258

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

OPGELET-UNIEKE KANS!
U zoekt een woning in het centrum van Zandvoort mét

een unieke en grote LOODS ? Deze woning, gebi

in 1997, heeft 2 slaapkamers en ligt in de gezellige

kindvriendelijke woonbuurt Centrum op loopafst:

van het strand en het NS -station, Het heeft

zonnige en beschutte achtertuin en een royale, hout'

LOODS van bijna 50 m' met openslaande deuren. Idi

voor al uw hobby's!

• Halfvrijstaande won
• Bouwjaar 1997, ze«

• Voorzien van vloer

nen en dubbel gla

• Perceelgrootte 127 rr

Vraagprijs: € 329.000,= k.k. incl. loods

Dit ruime en uitstekend onderhouden 3-kamer

{voormalig 4-kamer) appartement is gelegen

op de 5e etage van het complex "Residentie

Santhorst". Het heeft een schitterend uitzicht

het duinenlandschap, er zijn 2 balkons

1 van de zon te genieten én er zijn

parkeermogelijkheden op afsluitbaar terrein.

Tevens zijn er in het gebouw 2 liften aanwezig

en in de onderbouw is de berging gelegen.

• Fraai en ruimtelijk appartement dat zo betrok-

ken kan worden;

• Servicekosten € 265,= p/m incl. stookkosten;

• Woon oppervlakte: ca. go m'

.

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Deze heerlijke 3-kamer maisonnette is gelegen in de

kindvriendelijke woonwijk Park Du inwijk. De maison-

nette beschikt over 2 slaapkamers, een moderne

badkamer, een fraaie woonkeuken met diverse

inbouwapparatuur en een prettige woonkamer. Vanuit

de woonkamer heeft u toegang naar het terras op

het zuiden, Op de begane grond is er eveneens een

heerlijke tuin op het zuiden aanwezig voor de nodige

• Maisonnette In uitstekende staat en zo te

betrekken;

• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;

• Incl. parkeerplaats in stallinggarage;

• Woon oppervlakte ca. 90 m'.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Deze uitermate royale en halfvrijstaande woning

is onlangs geheel gerenoveerd en moet van bin-

en worden! De ruime living, de prachtige

keuken.de 2 badkamers.de 3 slaapkamers, de

achtertuin van 25 meter diep en de oprit voor

meerdere auto's, etc... Kortom te veel om op te

noemen! U bent welkom voor een bezichtiging.

• Direct gelegen aan de Zuid duinen van Zand-

voort op 2 minuten van het strand;

• De 2 etage is v.v. 2 dakkapellen met schitterend

uitzicht;

• Bijgebouw in de achtertuin van ca, 25 m';

• Woonoppervlak ca 175 m', perceel groot 467 m'.

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

^jüüEEÜ
TimoGreeven

s-^
'^r*

Open dag Algemene Begraafplaats

en Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
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Ayurvedic Touch

Het meest groene plekje in Zandvoort, de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat,

is een oase van rust. Ook de vernieuwde aula en het sfeervol ingerichte 'Uitvaartzorg-

centrum Zandvoort' versterken het beeld van deze rust en ruimte. Om aandacht te

vestigen op deze mooie locatie en zijn voortreffelijke dienstverlening voor alle inwoners

van Zandvoort, organiseert de gemeente Zandvoort in samenwerking met de begraaf-

plaatscommissie Zandvoort, Vereniging Onderling Hulpbetoon en het Uitvaartcentrum

Haarlem op 6 september een open dag.

door Nel Kerkman

Op deze dag staan niet al-

leen de deuren van de ge-

bouwen open, er is ook een

bijzondere cultuurhistori-

sche rondwandeling die on-

geveer drie kwartier duurt.

Eén van de leden van de

begraafplaatscommissie,

mevrouw Kemp, heeft een

selectie gemaakt uit 45 bij-

zondere graven. Bovendien

ontvangt men een fraai

gratis boekwerkje waarin

deze historische graven zijn

beschreven met daarbij de

beknopte geschiedenis van

de Algemene Begraafplaats

afgewisseld met foto's.

Gevarieerd programma
Buiten de rondwandelin-

gen wordt er nog veel meer

georganiseerd. Vanaf 13.00

uur is iedereen welkom en

deopeningmeteen officiële

ceremonie, is rond 13.10 uur.

De voorzittervan Vereniging

Onderling Hulpbetoon,

Gerrit Schaap, zal samen met

Burgemeester Niek Meijer

de openingshandeling ver-

richten. In de ruimte van

de aula en het uitvaartcen-

trum is een foto-overzicht

met onder meer een foto

van het aan de gemeente

geschonken luidklokje uit

de Gereformeerde kerk. Dit

klokje krijgt straks een bij-

zonder plaatsje bij de aula

en wordt tijdens begrafe-

nissen op verzoek geluid.

Tevens is er een PTT her-

denkingssteen te bezichti-

gen waar de namen van 12

oorlogsslachtoffers die in

Duitsland omgekomen zijn

(waaronder 2 Zandvoorters)

op vermeld staan. Nieuw is

de urnenwand die, net zoals

op het nieuwe gedeelte, nu

ook op het oude gedeelte

van de begraafplaats staat.

In detoekomst is het boven-

dien mogelijk om asbussen

in een urnenzuil te laten

plaatsen. De medewerkers

van de begraafplaatsen van

diverse uitvaartondernemin-

gen zijn aanwezig om al uw
vragen over uitvaartverzor-

gingen begraven worden te

beantwoorden. Verder kunt

u de dierenbegraafplaats,

die sinds 2002 is gekomen,

bezichtigen.

De open dag op 6 september

is van 13.00 tot 17.30 uur en

iedereen is van harte uit-

genodigd op de Algemene

Begraafplaats, Tollensstraat

67. De koffie vergezeld met

een hapje en/of een drankje

staan klaar. Uw bezoek wordt

zeer op prijs gesteld.

Pluspunt - hart voor Zandvoort
Zaterdag 30 augustus 2008 organiseert Pluspunt een

open huis. Hiermee wil Pluspunt u op een aantrekkelijke

manier kennis laten maken met de diensten en activitei-

ten die het komend seizoen gaat organiseren. Iedereen

is welkom van 13.00 tot 17.00 uur aan de Flemingstraat

55 te Zandvoort.

Voor degene die een cursus of workshop wil volgen, aan

activiteiten wil deelnemen of vrijwilligerswerk wil doen

is dit een mooie gelegenheid om hierover informatie te

krijgen en zich hiervoor op te geven. Pluspunt heeft weer

een verfrissend en veelzijdig cursus- en activiteitenaan-

bod samengesteld dat vele mogelijkheden biedt om het

komende seizoen actief bezig te zijn.

Het aanbod op het gebied van hulp- en dienstverlening

wordt ook dit seizoen voortgezet. Via informatiekramen en

workshops worden decursussen en activiteiten gepresen-

teerd door docenten en vrijwilligers. Naast de activiteiten

voor volwassenen zal ook het tiener- en kinderwerk haar

nieuwe programma i ntroduceren.Wenst u informatie over

het dienstenaanbod van Pluspunt? Er zijn medewerkers

aanwezig die u alles kunnen vertellen over het werk van

bijvoorbeeld de ouderenadviseurs, de spreekuren van het

Loket Zandvoort, de Telefonische Hulpdienst, Wonen Plus,

de Belbus en alle overige diensten. Ook het vrijwilligers-

werk krijgt tijdens het open huis volop aandacht.

De organisaties waarmee wordt samengewerkt in het

Wijksteunpunt, Nieuw Unicum, ZorgCon tact, EMM en de

Gemeente, zijn tijdens ook aanwezig zaterdag om hun

activiteiten voor het komende seizoen te promoten. Verder

zijn aanwezig:Zorgbalans,AlzheimerStichting Nederland,

de politie en fysiotherapeuten.

Dit najaar bestaat De Boom hut 15 jaar! Om dit te vieren vindt

om 15.00 uureen ballonnenwedstrijd plaats. Daarnaast is

ervoor de kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod,

zoals een clown, poppenkast, volksdansen, schminken en

een groot spring kussen. Uiteraard wordt erookaandacht

besteed aan het aanbod, zoals voor-, tussen- en buiten-

schoolse opvang, gastouderbureau KennemerKloek en

peuterspeelzaal De Duinpiepers. Ook kunt u persoonlijk

kennis maken met de pedagogisch medewerkers.

De Belbus rijdt zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur van en

naar Pluspunt.

door Erna Meijer

Deze week een zeer inspirerend gesprek gevoerd met Bianca

van Zeijderveld. Na een burnout, die haar dwong naar zich-

zelf te luisteren, is zij na vele cursussen onlangs in Zandvoort

gestart met twee bedrijven: Ayurvedic Touch en Fun2Walk.

De hoogontwikkelde en na-

tuurvriendelijke Indiase ge-

neeswijze Ayurveda gelooft

in de eenheid van lichaam en

geest. De massages, gebaseerd

op dit principe, die Bianca

geeft zijn gericht op zowel een

preventieve als energetische

behandeling. Het werkt in op

de bloedvaten, het zen uw- en

het lymfestelsel en heeft de

totale gezondheid, zowel in

lichamelijk als geestelijk op-

zicht als uitgangspunt. Het

is een rustgevende en reini-

gende massage, waarbij olie

en geneeskrachtig poeder uit

India wordt gebruikt. De voor-

delen zijn groot: een glanzen-

de huid, ontspanning van de

spierweefsels, het verhoogt

lichaamswarmte en verbetert

de doorbloeding. Daarnaast

haalt de massage stijfheid uit

gewrichten, maakt de wervel-

kolom soepel en vergroot de

weerstand.

Heel bijzonder is Ayurvedic

Touch Bedrijfsmassage. Het

is een effectief middel dat

ondersteunend werkt om
langdurig ziekteverzuim te

voorkomen. Eén dag ziekte-

verzuim kost een bedrijf ge-

middelde 250 en hiervoor kan

Bianca vier werknemers een

massage van een uurgeven!

De stoelmassages van een

kwartier zijn inmiddels wel

bekend, maar geven meestal

maar kort verlichting.

Naast deze vorm van masse-

ren past zij tevens Quantum

Touch toe. Hierbij worden

speciale ademhalings- en

lichaamsbewustzijnstech-

nieken gebruikt en brengt zij

het eigen energieniveau naar

een hoger trillingsniveau. Het

zelfhelingsvermogen wordt

aangesproken en versterkt.

Het is te vergelijken met Rei ki,

maar is veel intenser. Het kan

uitstekend worden ingezet

bij bot-en gewrichtsklachten,

maar ook bij migraine en ont-

stekingen alsmede RSI.

Van Zeijderveld blijkt zeer

veelzijdig te zijn, want naast

bovengenoemde behande-

lingen, kunt u ook bij ha ar te-

recht voor personal training

& hfestyle, wat vele facetten

omvat. Uitgangspunt bij alle

activiteiten is, 'naast het han-

delen vanuit het hart en niet

vanuit een boekje' een quote

van Mahatma Ghandi: "Er is

meer in het leven dan het

tempo opvoeren."

Tempo maken is dan ook niet

belangrijk bij een andere ac-

tiviteit van Bianca, namelijk

Fun2Walk. Hierbij is het doel

om zoveel mogelijk mensen

te enthousiasmeren voor de

snelst groeiende wandels port

in de prachtige en altijd ver-

rassende natuur van de

Kennemerduinen. Een kwar-

taalabonnement, waarbij

i uur per week wordt gelopen,

kost slechts € 48,00. Voor

veel meer gegevens kan men

terecht op de uitgebreide

websites: www.ayurvedic-

t0uch.nlenwww.fun2walk.nl.

Persoonlijk contact met

Bianca van Zeijderveld is

mogelijk via 06-11399235.

J>



CHANEL Strandpaviljoen
Thalassa 18

Nog 6 weken

Verse visspecialiteiten

schaal - en schelpdieren

Reserveren: 023-5715660

Jeugdige vrijwilligers sportverenigingen

Van der Valk c
awartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 5 sept., aanvang 21.00 uur:

Martijn Schok
Boogie Woogie & Biues

Martijn Schok, piano

Rinus Groeneveld, saxofoon

Serge Shapko, contrabas

Menno Veenendaal, drums

Vrijdag 19 sept:
Zanger /Crooner/ Entertainer

Shai Shahar (USA)

Ton Ariesen - Ze&straat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - v.oomstee.nl

Kom naar g
de opening f
van onze

gloednieuwe

winkel!

Donderdag 4 september 9.00 uur

Kerkstraat 31

Zandvoort

Begin september zullen drie Zandvoortse verenigingen het

contract 'Ken je Talent' tekenen. Hiermee verbinden ze zich

aan de doelstellingvan 'Ken jeTalent'; het werven en plaat-

sen van tenminste 10 nieuwe jeugdvrijwilligers binnen hun

eigen club. Tennisclub Zandvoort, basketbalvereniging The

Lions en de Zandvoortsche Hockeyclub worden hierbij on-

dersteund door Sportservice Heemstede-Zandvoort.

Bijna de helft van de Neder-

landse sportverenigingen

heeft een tekort aan vrijwil-

ligers. 5lechts 1 8% van de jon-

geren in de leeftijd van 16 tot

en met 25 jaar is als vrijwilli-

ger actief in de sport, terwijl

onderzoek van de Nationale

Jeugdraad uitwijst dat maar

liefst 80% van de jongeren be-

reid is om vrijwilligersactivitei-

ten in de sport te doen. Dit is

bij de zoektocht naar nieuwe

vrijwilligers dus een doelgroep

waar winst uit is te behalen.

Ondersteunen en werven

Om sportverenigingen te on-

dersteunen bij hetwerven en

opleiden van nieuwe jeugdi-

ge vrijwilligers participeert

Sportservice Heemstede-

Zandvoort in het landelijke

project 'Ken jeTalent'."D ie pro-

jectnaam is op twee manieren

uitte leggen. Ten eerste laten

we bestaand volwassen kader

zien dat er veel jongeren lid

zijn die hun talent kunnen en

willen inzetten voor de club

en ten tweede zullen de jon-

geren zelf ervaren dat ze door

middel van vrijwilligerswerk

hun eigen talenten kunnen

ontwikkelen",zegtSteffen van

der Pol, hoofd Sportservice

Heemstede-Zandvoort.

In de praktijk

Bij deelname vormt iedere ver-

eniging een werkgroep voor

de contacten met de adviseur.

Vervolgens start de analysefa-

se. Er wordt geïnventariseerd

watdejeugdopdit momental

doet en welke taken de jeugd

eventueel nog meer kan uit-

voeren. Aan de jongeren van

de verenig ing wordt gevraagd

wat hun wensen zijn en waar-

mee ze willen hel pen. Aan het

eindevan dittraject heeft elke

vereniging de vraag en het

aanbod in kaart gebracht en

kan de vereniging beginnen.

De adviseur schrijft op basis

van de analyse een plan van

aanpak en vervolgens wordt er

een scholingsaanbod voor de

jeugd ontwikkeld. Bijvoorbeeld

een training 'WhoZnext' of

een technische kaderoplei-

ding in samenwerking met

de betreffende sportbond.

Daarnaast worden er aan

het bestaande kader van de

deelnemende verenigingen

gezamenlijke workshops en

trainingen aangeboden. Voor

meer informatie over het

project 'Ken je Talent' kunt u

contact opnemen met Rens

Veerman van Sportservice

Noord Hol land: tel. 5319475 of

e-mail: rveerman@sportser-

vicenoordholland.nl.
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Kom in je kracht met N LP

We nemen de wereld waar via onze zintuigen.We zien, ho-

ren, voelen, ruiken en proeven en hebben intuïtie. De zin-

tuigen zijn de eerste filter voor de indrukken die wij op ons

afkrijgen. Een menselijk bewustzijn kan ongeveer 7 dingen

tegelijk. Mannen iets minder, vrouwen iets meer... Echter

je krijgt tienduizenden prikkels tegelijk te verwerken. Dat

betekent datje de informatie filtert voordat het je bewust-

zijn bereikt.

De manier waarop je filtert

is afhankelijk van verschil-

lendefactoren zoals cultuur,

opvoeding, waarden en over-

tuigingen. Aan het einde van

het filterproces ben je bij de

subjectieve ervaring: 'wat

jij van de werkelijkheid ge-

bakken hebt'. Oftewel jouw

individuele interpretatie

van de werkelijkheid. Je zou

kunnen zeggen: "je neemt

de werkelijkheid waar met

je brein". Dat klinkt vreemd

maar eigenlijk is het wel zo.

Jouw overtuigingen, waar-

den, opvoeding, cultuur etc.

bepalen wat jij wel en wat

jij niet waarneemt. We ge-

ven betekenis aan binnen-

komende informatie en als

we het niet kunnen plaatsen

filteren we hetweg.Jewaar-

den en overtuigingen spelen

hierin een grote rol.

Bewustwording van je filters

(waarden en overtuigingen)

en je afvragen of ze nog wel

actueel zijn is een van de as-

pecten die in de cursussen

van Momentum ter tafel ko-

men. Het doel is om jou te la-

ten ontdekken waar je op dit

moment staat, waar je naar

toe wilt, wat je tegen houdt

en hoe je (weer) een leven

kunt leiden wat door jou zelf

ontworpen is. Voor data zie:

www.bereikjedoelnuwel.nl bij

najaarscursus. De eerste van

twee cursussen van 6 avon-

den begint 2 september, de

tweede begint 23 oktober.

Rapport collectie Attema wordt

discussie Gasthuisplein

Het rapport over de toekomst van de 'collectie Attema' en

de 'collectie Draijer', een unieke collectie geluidspelers en

projectoren, heeft tijdens de behandeling in de commissie

Projecten & Thema's van vorige week donderdag een dis-

cussie opgeleverd over de toekomst van het Gasthuisplein,

het Zandvoorts Museum, het 'Wapen van Zandvoort' en

de 'schuur van Dorsman'. Over één ding waren de meeste

commissieleden het wel eens, de collectie moet in Zand-

voort op een prominente plaats tentoongesteld worden.

Gottschalk Cultureel Advies

heeft in opdracht van de

gemeente onderzocht of

het haalbaar is om de even

unieke als zeldzame collec-

tie van Jelle Attema en de

projectoren van Cor Draijer

tentoon te stellen. De studie

is positief voor Attema, al

gelden zeer zwaarwegende

voorwaarden om de exploi-

tatie 'rond te krijgen'. Als een

van de belangrijkste punten

noemt het adviesbureau de

locatie waar de collectie

tentoongesteld wordt. Dat

moet een A-locatie zijn en

dan zouden er jaarlijks meer

dan 40.000 bezoekers moe-

ten komen om uit de kosten

te komen.

Fred Kroonsberg (PvdA)

wilde van wethouder Gert

Toonen graag weten of in

verband met de te maken

kosten de collectie door

schenking eigendom van

de gemeente wordt of dat

er een andere afspraak is.

Hij wil ook de structurele

en de incidentele kosten

voor het onderdak verlenen

weten. "We moeten zoveel

mogelijk risico vermijden", is

zijn mening. Hans Drommel

(VVD) is van mening dat het

rapport goed is en wil graag

doorgaan met het project.

Hij wil de in het rapport ge-

vraagde 700 m ! ruimte ter

beschikking stellen en de

investering doen. Volgens

OPZ-fractievoorzitter Carl

Simons zou de collectie

een waardevolle aanvulling

zijn voor het Zandvoorts

Museum, dat volgens de ou-

derenvoorman geïntegreerd

moet worden in een cultu-

reel centrum tezamen met

het Wapen van Zandvoort

en de schuur van Dorsman.

Toonen merkte in zijn ant-

woord op dat er nog veel

vragen open staan en dat

het college nog geen stand-

punt heeft ingenomen, dus

ook niet overeen eventuele

locatie. In gesprekken met

Attema is hem duidelijk

geworden dat de verzame-

laar wel aandringt om zijn

collectie voor Zandvoort

te behouden. "We zijn nog

lang niet zover. Ik consta-

teer wel dat de meeste

fracties positief zijn en dat

dit een verhaal is waar mu-

ziek in zit", zei Toonen. Als

antwoord op de vraag of

het Gasthuisplein wel een

A-locatie is zei Toonen tot

slot: "Het is een A-locatie in

ruste!" Een meerderheid van

de commissie sprak zich uit

voorbehoud van de collectie

met als vestigingspunt het

Gasthuisplein. Om te bekij-

ken of er mogelijkheden zijn

om subsidies voor het pro-

ject te genereren, heeft de

gemeente een deskundige

ingehuurd.

De geplande vergadering

van de commissie Projecten

& Thema's van 3 september

aanstaande zal in verband

met het ontbreken van

agendapunten die klaarzijn

om te bespreken, komen te

vervallen.

Geachte redactie.
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Te huur: Kamer (22 1112 ) in hartje Zandvoort,

incl. g/l/w/ en gebruik van keuken en badkamer.

€150 per week. Inl. 06-5714 0592

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

rij-zat 10-17 uur.

Tel. 06-53693409

doi

Autobedrijf

Tra de Ard.

LidBOVAGen NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-i nternet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

SHIATSU

en stoelmassage.

Deze heilzame acupressuur

massage kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Gastouder Gezochtl

Jong gezin met 3 kinderen

en een 4de op komst

zoekt een gastouder die

in hun huis 2 dagen per

weekwil oppassen.

Welke leuke gastouder

heeft er plezier in

om de kinderen

(een tweeling van 3

en een dreumes

van 1 jaar) te stimuleren

tot lekker spelen?

Ben je consequent

en kun je je grenzen

aangeven en vind

je het leuk om
zdagen in eenjongdruk

gezin de opvang te bieden

tegen goede vergoeding?

Neem dan contact

op met Hella Kuiper

van Gastouderbureau

KennemerKloek,

Pluspunt Zandvoort

Kinderopvang. Hellakuiper

@pluspu ntzandvoort.nl

5740330

Te koop:

grote gezellige stacaravan.

Aluminium,

2 toegangsdeuren,

erkeren veel ramen.

Grote huiskamer met

2 ronde zits.

Dinette, keuken,

2 slaapkamers (1 groot,

i kleiner met 2 éènpers.

bedden). Badkamer

met bad en douche.

Ramen met

luxaflexen ecru

rolgordijnen.

Bekleding kussens nieuw,

laminaatvloer, oudersl.k.

zacht lila met hemel.

Alles in goede staat.

Bwjr. 2001.: Lengte: io,2om,

breedte: 3,ïom.

Merk: Abi de Luxe.

Vraagprijs: €8500.

Tel. 06-4795 0328

Te koop:

verzameling kunstboeken,

14 st.o.a. Willink,

Gogh:€35,-.

2 muziekwoordenboekjes

'47-51: €2,50.

Tel. 5713509

Klussenbed rij Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Gevr.: jonge dames voor

massage en sex.€i50,

discr. verz. Tel. 5716998

SHIATSU.

Deze ontspannende

acupressuur massage

kan helpen bij o. a. stress,

vermoeidheid, RSI,

pijn- en gewrichts klachten.

Tel. 023-5427858,

www.shiatsis.nl

Gratis foto

van uw hond of kat.

Zondag 31 augustus

bij De Dierenwinkel

van Zandvoort.

www.dedierenwinkel.info.

Open 7 dagen per week.

Tevens trimsalon.

Burg. Engelbertstraat

goa,tel. 5738808

43 jaar.

Lieve familie en vrienden,

jullie waren er allemaal weer!

Hartelijk dank,

MarkEffern

GOD zegt:

"Ik heb plannen van hoop

voor je en positieve

gedachten over je, want

ik heb je lief." bel voor

gebed het 'huis van gebed'

Zandvoort: 023-5363804

Schilderles of vrij werken in

Atelier Zandvoort

Kleine groepen, max.5

pers. Aquarel, acryl of olie.

Voor info: tel. 5716183 of

e-mail: monade@casema.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een partkulie-e zanckoi iel wordt as plaatst tl
onder de volgende voorwaarden:

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

B^en IJ.

SVP Elk cijfer, leeste .?. en e'Aif letter of spotie in ee*; apa: ivniqe <::-.-'0t;;

'"'

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

IJzerhandel Zanrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

bevel ligingen met
eigen montagedienst

bij U) aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage vdgen-s Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

^^H| kv MlwMv vin Mlu.il j£

www.autoowdrfjrundvoo-rt- nl

JDDST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op inaat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,

vraag vrijblijvend offerte

2041 CB Zandvoor 1 023-5737888

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

7ë/..' 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrij

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

72 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillen se@planet.nl

Q(D0)O(D<D©
Tweede voorronde Kunstfestijn eindigt in anticlimax

Voor de tweede keer stond de muziektent op het Raadhuisplein in het teken van jonge ta-

lentvolle kunstenaars. De disciplines zang, poëzie, rap, theater, muziek en dans waren af-

gelopen zondag allemaal vertegenwoordigd tijdens de tweede voorronde van Kunstfestijn.

Deze keer zaten naast Conny LodewJjk, Johnny Kraaykampjr. en Kees van Amstel in de jury.

Het begon zeer goed '5 DaarnaastwashetOkéteam,

middags met het Youth een helegrotedans-enzang-

Performing Art Festival. Veel groep dat was overgekomen

indruk maakten de jongens uit D reumei, spectaculair. In

die met poëtische teksten vrolijke, kleurrijke en soms

en raps het toelopende pu- wat sexy outfits dansten zij

bliek wisten te verrassen, synchroon op bekende top

40 nummers die ookwerden

gezongen door deze groep.

Het Oké team zorgde voor

een overvol Raadhuisplein.

Hun optreden duurde ruim

een half uur, wat wel iets te

lang was voor één act.

Helaas ging het rond 15.30

uur tijdens de indrukwek-

kende opening van zange-

res Bianca mis. Toen zij net

één minuut aan het zingen

was, viel het geluid weg
door een stroomstoring

in het muziekpaviljoen.

Niet leuk voor Bianca en de

vier acts die na haar nog

zouden komen, maar ook

vervelend voor de organi-

satie van Kunstfestijn. De

storing bleek niet meer

op tijd te kunnen worden

verholpen, waardoor het

programma abrupt tot

een einde kwam. De acts

krijgen zondag 31 augus-

tus een nieuwe kans om
zich te laten horen en zien

tijdens de finaleronde.

Dan begint het Kunst-

festijn al om 12.00 uur.

Aanstaande zondag zul-

len A-Tif en Suggest en de

V.A.K.-mannen voor een

optreden zorgen tus-

sen de finalisten door.

De jury bestaat tijdens

de finaleronde uit Bram

Biesterveld, Joyce Koning

en juryvoorzitter Conny

Lodewijk. Om 17.00 uur

wordt de winnaar van

Kunstfestijn 2008 bekend

gemaakt!
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Vrijdagavond Classic Concerts

De stichting Classic Concerts presenteert komende vrijdag het

John Cleveland College. Dit Engelse college,waarvan al in 1629(1)

melding werd gemaakt, uit Hinckley (Leicestershire) concer-

teert met een big band, een fluiten semble, een strijkerskwar-

tet en een 'Barbershop' kwartet. Ze staan onder leiding van

dirigent Garry Sleath. Het concert is in de Protestantse kerk en

is een samenwerking met Club Europe concert tours.

Swingende jazz in café Oomstee

De derde avond Oomstee Jazz vond afgelopen vrijdag plaats. Het jazzduo Mulder & Mulder, samen met hun gasten saxo-

fonist Frits Kaatee en drummer Truus Engels, hebben er in café Oomstee een swingende boel van gemaakt. Het Haar-

lemse jazzechtpaarVivian (contrabas) en Johan (keyboards) Mulder en hun gasten zorgden weer vooreen vol jazzcafé.

John Engels en wordt beschouwd als een van de swingen ri-

ste drummers van Nederland. De solo's van de bandleden

zorgden voor enthousiaste reacties van het publiek dat met

volle teugen genoot.

De gekozen nummers waren uiteenlopend van aard. Bossa

Nova, met de warme stem van Vivian Mulder, traditionele

jazz, evergreens en swing wisselden el kaar is een strak tem po

af, slechts onderbroken vooreen korte pauze en zorgden voor

een zeer geslaagde avond.

Volgende week vrijdag, 5 september, is er weer Oomstee

Jazz. Dan treedt de boogie woogie en blues pianist Martijn

Het kwartet dat in deze samenstelling al regelmatig heeft Schok op, samen met Rinus Croeneveld (tenorsaxofoon),

opgetreden, vult e I kaar op gevoel zeer goed aan. Frits Kaatee Serge Shapko (contrabas) en Menno Veenendaal (drums).

is de vaste saxofonist van de Dutch Swing College Band en Het concert begint om 21.00 uur. Zorg dat u op tijd bent.

Truus Engels is dezus va nde fameuze Nederlandse drummer Café Oomstee is niet al te groot!

&ÏJ ftSrf^
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Mulder & Mulder in C

Jhïfi

om stee •»*^lr. ^tÊÊ^k

De diverse ensembles van

het John Cleveland College

staan nationaal en interna-

tionaal hoogaangeschreven.

Een aantal leden van de di-

verse ensembles hebben al

furore gemaakt in Engeland

tijdens de school-en prome-

nadeconcerten in de Royal

Albert Hall in Londen en zijn

ook internationaal doorge-

broken. Ook zijn de vier en-

semblesdiein Zandvoort zul-

len spelenfïnalisten geweest

tijdens het Engelse nationale

muziekfestival. De vier disci-

piinesspelen zowel klassieke

als populaire muziek die zeer

uiteenlopend van aard is.

Het concert begint vrijdag 29

augustus om 20.00 uuren is

gratis toegankelijk. De kerk

gaat om 19.30 uur open en

na afloop is een openschaal-

collecte.

Korendag 2009
Zaterdag 6 september organiseren The Beach Pop Singers al-

weer de tweede editie van de Korendag Zandvoort. Om 9.45

uur wordt het evenement, dat plaatsvindt in de Protestantse

kerk, geopend door burgermeester Niek Meijer. Daarna zal

het Zandvoortse koor I Cantatori Allegri het spits afbijten.

"WK!

24 Verschillende koren uit

het hele land zullen hun

besteen leukste liedjes laten

horen. Gedurende de gehele

dag zijn optredens te horen

van shantykoren, popkoren

en folkloristische koren maar

ook kleine a capella koortjes

en theaterkoren. Net als vo-

rig jaar heeft de organisatie

ook dit ja ar een speciale gast

op het programma staan.

Wie dat is wil men nog niet

loslaten, maar het belooft

een hilarisch optreden te

worden.

Naast de circa 700 koorleden

en de burgemeester, draagt

ook on ze wel beken de dorps-

omroeper Klaas Koper zijn

steentje bij aan deze dag.

Hij zal zaterdag 6 septem-

ber door het dorp lopen en

de Korendag publiekelijk

aankondigen.

Het festival zal rond 22.15

uur met een spetterende fi-

nale worden afgesloten. De

deuren van de Protestantse

Kerk aan het Kerkplein staan

de gehele dag open, de toe-

gang is gratis. Kijk voor meer

informatie op www.zingen-

aanzee.nl

CL M



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

HELE MAAND SEPTEMBER:

HUISCEMAAKTE ROOKWORSTEN |

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!

HMW ïMünan t Pad-r-oudcra.

0#0t»KiWlwl21 -MtS.71256fl

^toerkoop. -:.'.
~~

Nu nieuw binnen:

klokken - lampen -

kristal enz.

Nieuwe dames E
on heren ™n»«H-J| j

M ucnachomalcr^^^^
is binnen.

Op vertoon van de ZandvoortPas 5% korting. 1
Burg EngBlbens5traatg4h-Zandvnort

7dag en perwaek geopend

Koene C. leaning Servies iS?

koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
|

4 FOTO MENHD GORTER

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

itiE Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

5itraati5
Uw ^ ^^ gestelde ZandvoortPas

Hogeweg39-7
wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.5769.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

L M

ilil

Telefoon 023-5717287 |
06-5577 8563

05-1 SË7 6726

BIJ

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

vin OKtH* pÊnom
WnMMda

Halve prijs!

m

GMB CAFÉ 2S
Met Ingang, van heden

's ochtends vanaf

10.00 aar c

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

* *
5*

MARK SJERPS
internet
ww W.TTl ^Tl^S-j'^TpS-PU

06m 633 37

op vertaalt van.de ZajirtvooiLMs:

T.u'k kenLiiifi i>p Lirt nieuwe- Tï^taili

15% KORTING OP
WENSKAARTEN

brunch»
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoor

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@iplanet.nl

CH0 *=
Nieuwe collectie is binnc
SpecinlekoopjesvaorPa5hou.de]

Chiom- Sthookiinr3 6olaa]barei
]:i-S7i4::i

vdoi jobs«

fe

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

NIEUWE WINTERCOLLECTIES
CKSZIJN BINNEN!

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

O.A.

Zin in 'n

pikante
mop
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Moutarde
pompoen-
mopje

Met mosterdzaa djes

enkaas, Kffl
0_ lekker pittig %BB5r»

2e gratis;

Kb VtsXrn

1 1

» '.! ]! ::iil I0I .Tl -i:l .-:! -
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1-
1

i .-"- 1 -r.-
1 il I

ii
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en alleen inonzeveiligiii: ii/.iir'|.-:i;:ii

RaadhiiEplein 2, TeHbpn: 021 -57 12 S6S

Van Vessem en Le Patichou

"Het bakkersvak is puur handwerk"

Paul van der Linden werkt al ruim 25 jaar bij Van

Vessem & Le Patichou. Sinds mei dit jaar is hij gast-

heer van het filiaal in het centrum van Zandvoort.

Met zijn jarenlange staat van dienst kent Paul alle

kneepjes van het bakkersvak.

Al op jonge leeftijd wist Paul dat hij het bakkers-

vak in wilde. "Op mijn zestiende begon ik met de

bakkersopleiding. Het was soms afzien, want ik

moestom halfvier in de ochtend aan de slag. Het

was verstandig om vrijdagavond niet te gaan stappen

als ik zaterdag moest werken. Soms was de verleid ing

te groot. Ik ging dan toch met vrienden de kroeg in.

Slapen deed ik als mijn dienst erop zat", herinnert hij

zich zijn studietijd.

Vele jaren later staat Paul in Zandvoort. Hoe bevart

het hem? "Goed, we hebben het erg druk, maar het is

leuk. We beginnen de werkdag om kwart over vijf in

de ochtend, want om zeven uurzij nweopen voorde

restaurants, hotels en pensions. Alles moet voor die

tijd in orde zijn. Het zijn soms lange dagen, maar ik

vind het niet erg. Ik ben het gewend", vertelt Paul.

Aan alles is te merken dat Paul van zijn vak houdt. "Het

mooiste is dat niet één dag hetzelfde is. Misschien

denken klanten dat ik alleen brood aan het bakken

ben,maarhet is zoveel meer. Het is een veelzijdig, af-

wisselend en creatief beroep. Het bakkersvak is puur

handwerk. We zijn ook altijd bezig met het ontwik-

kelen van nieuwe concepten en producten", vertelt

de vakman enthousiast. Lekker & Logisch is hier een

voorbeeld van. "We bakken brood op basis van desem,

dat gemaakt is van onbespoten biologische tarwe ge-

mengd met zaden, pompoenpitten en zonnepitten.

Geen toevoegingen, alleen een snufje zeezout. Als be-

drijf willen we verantwoorde en gezonde producten

aan de klant brengen", aldus Paul.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft Van Vesse

Patichou op vertoon van uw ZandvoortPas elke week

een andere aanbieding. Zie de advertentie hiernaast

voorde aanbieding van deze week.

Van Vessem & Le Patichou vindt u op het Raadhuisplein

2. De openingstijden: zeven dagen per week van 07.00

tot 17.00 uur. Tel. 5712865. Voor meer informatie

www.vvlp.nl.

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

h & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding -

BibiforShoes - Kerkstraat



Neem een eigen NVM-makelaar die bij

aankoop alleen uw belangen behartigt.

Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te

koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ü optimaal

begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.

Repen Makelaardij o.g.

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2040 AK Zandvoort

Tel. 023-571 55 31

Internet: www.hollandresidence.nl

iMnWwn-fTfï

CENSE n
LINGEN

Cense & van Lingen Makelaars o.g

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

Tel. 023-5 715 715

Internet: www.cvl.nu

Schaik. Omaco

Van Schaik Omaco Makelaars o.g.

Hogeweg 56

A

2042GJ Zandvoort

Tel. 023-571 29 44

Internet: www.vanschaikomaco.nl

GREEVEN
rii .1 k i' I ,i ,i r d i

|
a \<

Creeven Makelaardij

Louis Davidsstraat 1

5

2042 LS Zandvoort

023-57 39 234

lnternetwww.greevenmakelaardij.nl

Dorpsgenoten
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door Nel Kerkman

Jaap van der Werff

Via een briefje naar de krant kwam het verzoek om twee

Zandvoorters in het zonnetje te zetten. De keus is moei-

lijk maar ik besluit om Jaap van der Werff te bellen of hij

'mijn' dorpsgenoot wil worden. Het standaard antwoord is

meestal: "Leuk, maar ik heb niet zo veel te vertellen hoor."

Maar niets is minderwaar! Na een bezoek(je)van twee uur

geef ik Jaap en zijn vrouw Joke een hand en bedank hen

voor de genoten gastvrijheid.

Harde werkers

De opa van Jaap begon op het Schelpen plein

een melkhandel, later volgde Ja ap'svade

hem op en de melkhandel verhuisde

naar de Van Ostadestraat 22, waa
Jaap van der Werff in 1923 werd

geboren. De melkhandel werd

in de jaren uitgebreid met een

kruideniers- en comestibles-

zaak. Na de lagere school (de

Wilhelminaschool) hielp Jaap

vanzelfsprekend mee in dewinkel.

In de avonduren ging hij naarde

vakschool om zijn middenstands-

diploma te halen. "Vooralles moest

je een diploma hebben", vertelt Jaap,

"van koffiebonen, peulvruchten tot

aan kindervoeding toe, dat is tegen

woordig wel anders. Vraag een medewer-

kervan een supermarkt eens wat er in een

havermout zit? Dat weet men niet meer. Alles werd

vroeger los verkocht of afgewogen."Jaap vervolgt zijn ver-

haal: "De melk kwam uit bussen, de peulvruchten stonden in

kisten en in meegenomen flessen gingeen maatje olie. Mijn

opa had in het begin een paarden wagen, later werd het een

hand ka ren pas veel later hadden weeën Volkswagen busje.

Daarmee ging ik langs de deuren en het strand, want ook

de strand pachters waren klant. Verder waren in dit buurtje

heel veel winkels gevestigd en omdat in deze buurt veel

nieuwe woningen werden gebouwd, hadden we allemaal

brood op de plank. Erwas geen onderlinge concurrentie en

in nood hielpen we el kaar. Trouwens, de buurtwasenisnu

nog steeds erg gezel lig." Toen Jaap in 1988 met de VUT ging

besloot hij samen met zijn vrouw, die ook in dewinkel mee-

'aap

hielp, om van het leven te gaan genieten. De winkel werd

verbouwd tot woonhuis, de grote koeling werd een riante

badkamer, alleen de grote eta lageramen zijn gebleven. "We

slapen nu waar vroeger het was poeder stond en waar jij nu

zit was de kaas hoek", vertellen Jaap en Joke lachend.

Bijnamen

Jaap is in harten nieren een 'echte' Zandvoorte ren zou nooit

ergens anders willen wonen. Natuurlijk heeft ook Jaap een

bijnaam: rittetit. Volgens Jaap is deze naam ontstaan van-

wege de eentonige klanken van de toonladders die

opa tijdens zijn muzieklessen op zijn klari-

net speelde. Maar Jaap heeft nog een

angere bijnaam: Jaap van Dirk

van Jaap van Aad de Bakker. Als

een ander kent het echtpaar

Van der Werff de bijnamen,

want vroeger schreef men
bij de poffers de bijnaam in

het kruideniers boekje op.

Ondanks dat Jaap hard

moest werken, voetbalde

hij in zijnschaarsevrijetijd

bij Zandvoortmeeuwen

en is hij 10 jaar lid van het

Rode Kruis geweest. Voor

de oorlog was Jaap bij de

Heemsteedse padvinderij 'de

Heemsteedse trekkers' en na de

oorlog heeft hij aan de wieg van de

vanderWerff Zandvoortse padvinderij De Buffaio's

gestaan. Al meer dan 70 jaar is Jaap actief lid

bij de Reddingsbrigade. Hij gaat elke dag wel even naar de

post Piet Oud. Er is zelfs een sloep naar hem vernoemd. Ook

is hij bestuurslid van het 4 mei comité en zoals hij zegt: "Het

comité is op zoek na ar jongere veteranen die on ze taak straks

moeten overnemen. Want het is nog steeds belangrijk dat

de jeugd over deze periode verteld wordt."

Voor al zijn werkzaamheden is Jaap 15 jaar terug Koninklijk

onderscheiden. Een terechte onderscheiding voor een dorps-

genootdie rustig zijn gangetje gaat en niet verbaast opkijkt als

tijdens het interview de burgemeester'zomaar'even binnen

stapt. Het werd een gezellig onderonsje, de koffie smaakte

goed maar de Zandvoortse verhalen smaken echt naar meer.

Zandvoortse Courant gaat v

Vanafmaandag i september
heeft de Zandvoortse Courant een ander bezoekadres:

Kleine Krocht 2

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Prachtig strandweer het weekend?

Al ruim twee weken zat de weersverbetering die vanaf

vandaag zal inzetten in de weermodellen. Het bekende

Azorenhogedrukgebied, dat gedurende de hoogzomer

steeds veel te zuidwestelijk lag, is ons gunstiger gezind

en kruipt nog wat verder op in onze richting de komende

dagen.

De meest recente weer-

kaarten, geldend voor het

aanstaande weekeinde,

tonen een hogedrukge-

bied dat netten oosten van

Nederland zou moeten ko-

men te liggen. Op grond van

die informatie zou het wel

eens zomers warm kunnen

worden met een aflandige

wind en de 26 of 27 graden

is dan niet on denkbaar voor

het Zandvoortse strand

aanstaand weekeinde.

De neiging is er, gezien de

teleurstellingen van de

afgelopen weken, om te

denken dat het komende

weekeinde ook wel weer zal

gaan tegenvallen. Pluspunt

is wellicht dat we de kli-

matologie mee hebben

dit keer, want er zijn vele

voorbeelden aan te ge-

ven waarbij de overgang

augustus-september met

warm en stabiel nazomer-

weerverliep.

De komende periode is de

kans groot dat een terug-

keer naar het uiterst wissel-

vallige weer van de afgelo-

pen tijden er niet meer in

zal zitten en (lagedrukge-

bieden het heft grotendeels

in handen hebben en hou-

den. Heel misschien kun-

nen de restanten van een

uitgebluste Noordzeestoring

nog wel wat lichte (mot) re-

gen loslaten, maar de droge

dagdelen zullen veruit in de

meerderheid zijn de restvan

deze week.

Het vrij kalme en soms nog

tamelijk bewolkte weerbeeld

van de afgelopen dagen hou-

den we nog even in huis deze

donderdag, waarbij het wel

geleidelijk zonniger moet

worden op vrijdag en een

beetje warmer ook met dus

uiteindelijk een mogelijke

(na)zomerseclimaxop zater-

dag en wellicht ook zondag.

Zon dag zal dus waarschijn lijk

ook nog wel warm uitpak-

ken in Zuid-Kennemerland,

maar de buien kans lijkt dan

alweer iets toe te nemen

later op de dag. Misschien

houden we het met wat ge-

luk wel grotendeels droog

en beleven we ook dan nog

een leuke (na)zomerdag. Het

is opvallend dat het betere

weer meestal komt als de

vakanties voorbij zijn en de

kinderen weer lang en breed

op school zitten, maar dat

heeft dus voornamelijk te

maken met de ons gunstig

gezinde klimatologie, zoals

al genoemd.

Weer

Tempera!

Max

Mm

Zon

Neerslag

Wind

3 3 LIJ*
22 23 25-26 26-27

15 14 14 16

30% 55% 70% 60%

10% 10% 10% 20%

WEST 3-4 wnw. 3-4 zo. 3 zzw. 4



Filmprogramma
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Ms/ttas *Ljza<0bit'aé/is&w

DE COMBINATIE VAN KLASSIEK,
CASUAL EN EXCLUSIVITEIT.

Nieuwe collectie is binnen!

I Jé & Henk

5luijs

Uh
bloemen ncrtrwrlyK!

HaltestraatÖ ZanAöort tel.: 02J-J/ 120 60

RTV N-H
RAI) I (J-t-TV NOORIJ-HOLLAND
KIV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Take Five
BoulevardPaubis Loo

eótmtwmt >mo

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz.nl

Het Restaurant Cinq is zondag en maandag gesloten,

\r de Brasserie is welgewoon open.

I»W M

inimiiirrrrrm
Hancock

Er zijn helden, superhelden, en je hebt Hancock. Het

hebben van superkrachten gaat samen met het hebben

van grote verantwoordelijkheid. Iedereen weet dit. Nou ja

iedereen, behalve Hancock dan.

Geïrriteerd, in de war, sar-

castisch en onbegrepen:

Hancock's goedbedoelde

heldendaden zorgen er

misschien voordat de taak

wordt volbracht en ontel-

bare levens worden gered,

maar laten altijd een verba-

zingwekkend spoor van ver-

nieling achter.Het publiek

heeft er eindelijk genoeg

van, hoe dankbaar ze ook

zijn dat ze een eigen lokale

held hebben. Hancock is

gint zich te realiseren dat

hij misschien toch een ge-

voelige kant heeft. Dit on-

der ogen zien zal Hancock's

niet het type dat zich zor- grootste uitdaging worden,

gen maakt over wat andere Met Ray's vrouw, Ma ry, die

mensen van hem vinden, er maar op blijft hameren

totdat hij het leven redt van dat hij een hopeloos geval

PR specialist RayEmbrey. De is, wordt dit bijna helemaal

sarcastische superheld be- een onmogelijke opgave.

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Busstation Zandvoort
Donderdag 4 september

Verkoop
diverse (horeca) goederen

Vanaf 11.00 uut
Louis Davidsstraat 16

%3lkoP
Het project Middenboulevard

loopt al jaren. De gemeente

Zandvoort wil voor dit gebied

(Badhuisplein, het gebied rond

de Watertoren, het Palacege-

bied, Boulevard De Favauge,

Van Fenemaplein en de Burg.

Engelb erts straat) een verbe-

tering van de inrichting en

uitstraling verwezenlijken. Dit

stuk Zandvoort moet er beter

uit gaan zien, maar er is nog

steeds geen definitief bestem-

mingsplan. Hoe denkt het pa-

nel van deze week hierover?

Hoe zou hun ideale bestem-

mingsplan eruit zien? Moeten

hiervoor huidige woningen

gesloopt worden en opnieuw

opgebouwd? Of kan een verbe-

tering wat betreft inrichting en

uitstraling van dit gebied ook

zonder sloop?

Op het perron staan Caroliu

Hamdnn (22), Eugen Raff

(25} en Simon Oertel (24) uit

Frankfürt te wachten op de

trein richting Amsterdam.

De studenten economie

zijn drie dagen in Zand-

voort. "Het is misschien een

beetje kort, maar het is ge-

woon lekker om even weg

te zijn. Alleen het weer valt

erg tegen."
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De stelling:

'Voor het ideale bestemmingsplan van de Zandvoortse Middenboulevard
zouden huidige woningen gesloopt moeten worden."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisatoren DJ bij ZFM Zandvoort:

"Ik vind de Middenboulevard in Zandvoort er sowieso niet uit zien! Zandvoort is, geloof ik, een

vakantie dorp (of ze willen zogenoemd worden). Iedereen zou het er mee eens moeten zijn dat

het er nu niet uit ziet! Om alles te slopen zou zonde zijn. Ik zou zeggen: Probeer zo veel mogelijk te

behouden en renoveerde boel zodat het echt een vakantie uitstraling krijgt! Misschien een paar

leuke strand hotels zou wel mooi zijn! De gemeente zal heus wel genoeg inspiratie hebben om
een goed en niette duur plan te bedenken in een kortetijd, zodat ze ook nog een beetje tijd over

houden om het over andere belangrijke dingen te hebben zoals faciliteiten voor jongeren..."

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:

"Ondanks dat ik zelf midden in het gebied woon ben ik voor de sloop van woningen. De flats

die er nu staan zien er niet uit en ik hoop echt dat de boulevard ooit de parel van Zandvoort

wordt. De gemeente en de provincie moeten meergeld in dit gebied stop pen. Geef de bewoners

die de dupe worden een serieuze keuze om te verhuizen, anders blijft dit probleem nog jaren

voortduren. Ik zou ook niet uit mijn huis gejaagd willen worden vooreen klein bedrag!"

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Alleen slopen als de bewoners erop voor uitgaan, dus geef hen een nieuwe ruimere woning met

uitzicht op zee. Mijn visie voor het Bad hu is plein is om het huidige casino af te breken, zodat op

die plek het hotel 'Groot Badhuis' (met casino) herbouwd kan worden. Creëer daarnaast een

gezellig plein met terrassen en winkels onder arcades. Langs de boulevard komen terra sflats.

Tot slot is het belangrijk om met wereldberoemde architecten te werken, zodat de boulevard

een toeristische attractie wordt."

De vrienden staan op de

camping De Lakens. "Het

is een gezellige camping,

alleen door de harde wind-

vlagen zijn onze tenten

vannacht omgewaaid. We
hebben geen oog dicht

;

daan. De hele nacht zijn we
bezig geweest om de tent

een beetje in ordete krijgen.

Door de regen is alles nat)

worden. Doet het weer hier

altijd zo raar?", vraagt Simon

zich af.

Ook Caroliu heeft er een

beetje de pest in. "Ja, echt

jammer, vorige keer hebben

we nog op het strand gele-

gen. Nu hoopten we dat het

weer ook zo mooi zou zijn.

Gelukkig is hier van alles te

doen. Gisteren zijn we naar

The World at You r Beach fes-

tival geweest. Leuke bands,

vrolijke mensen en lekker

eten. In de middag begon

het opeens keihard te waai-

en. We zijn toen snel een

strandtent ingedoken, dat

was ook gezellig. Ze weten

in Zandvoort wel hoe je een

feestje moet bouwen."

Eugen is het met zijn vrien-

din eens: "Zandvoort is oké.

Ondanks de regen ziet alles

er leuk uit. Niet alleen van

buiten, maar ook van bin- 1

nen. Als je bijvoorbeeld de
\

Mango's binnen stapt, dan !

heb je meteen het gevoel
;

alsof je ergens in Mexico zit.

Heel wat anders dan het grij- i

ze en grauwe Frankfürt, wat
\

een kleurloze en saaie stad
j

is. Dus een midweekendje
;

Zandvoort is altijd goed." Het i

idee om naar Amsterdam te !

gaan komt van Simon. "Ik
j

looit geweest,
j

daarom wil ik er graag heen.

Echt veel tijd hebben we
niet. Over een paar uurtjes

|

vertrekt de bus weer richting

huis. Of we nog een blowtje

gaan roken? Ik denk het wel.

Ik moet dat toch ook een

keertje gedaan hebben?" j

Vakantiestress

Eindelijk, is het dan zo ver!

Over een paar uur stap ik

met mijn lover het vliegtuig

in op weg naar Thailand. Ik

moet plotseling nog van al-

les kopen, doen en regelen.

Gisteren kreeg ik een sms

berichtje over een open-

staande rekening die ik nog

moet betalen, want anders

wordt mijn mobiel afgeslo-

ten. Paniek. Nee, ik heb daar

nu écht geen tijdvoor.

Op het postkantoor is het

ontzettend druk. Na lang

wachten krijg ik natuurlijk

net een meisje dat op dat

moment wordt ingewerkt.

Ze doet erg haar best, maar

ze begrijpt het computersy-

steem niet. Ondertussen kla-

gen klanten dat het allemaal

te lang duurt. Het personeel

neemt het op voor hun nieu-

we collega. Het lijkt wel alsof

zij elk moment in tranen kan

uitbarsten. Ik vind het zielig

voor haar, maar nu kan het

me niet zoveel schelen: ik heb

haast. Ik heb nog een hele lijst

afte werken. Iemand gooit uit

frustratie zijn nummertje op

de grond. Andere lopen boos

het postkantoor uit. Gillende

kinderen, mopperende klan-

ten en een opgefokte sfeer-

tje. Ik ben blij als ik buiten

sta. Tot mijn schrik ben ik

mijn sleutels kwijt. Snel weer

terug. "Nee, sorry we hebben

geen sleutelbos gevonden."

Shit! Mijn vriend is nog aan

het werk in Rotterdam. Ik

moet de koffers nog inpak-

ken, een column schrijven

voor de krant enz. De men-

sen kijken me allemaal stom

aan als ik als een idioot

begin te zoeken. Ik ben boos

op mezelf en de hele wereld.

Ik had alles veel eerder moe-

ten doen, dan had ik nu niet

zo in de stress gezeten. Dan

hoor ik iemand achter me
vragen: "Zijn dit misschien

jouw sleutels? Mijn dochter-

tjeheeft ze gepakt om ermee

te spelen." Gelukkig, ja, het

zijn mijn sleutels.

Het was een chaotisch en

hectische dag. Alles

is nu geregeld. Ik heb .e

er zin in. Tot over drie 5
weken! J^

&
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Chess Society Zandvoort Zandvoortsche Hockey Club
Dorpsgenoten die geïnteresseerd zijn in schaken kunnen

hun hart op halen bij de Chess Society Zandvoort. De club

werd opgericht op 3 september 1990 en is uitgegroeid tot

een begrip in de wijde omtrek. Chess Society telt momen-

teel 26 leden, speelt op vrijdagavond en komt met 2 teams

uit in de competitie van de Noord-Hollandse Schaakbond.

Natuurlijk is er de mogelijk-

heid om met het gewone

langzametempo, waar beide

spelers 1 uur en 3 kwartier

bedenktijd hebben voor hun

hele partij, te spelen. Deze

competitie wordt over 20

avonden gespeeld. Daarnaast

wordt er een 'rapidcompeti-

tie' gespeeld over 8 avonden

in het jaar waarbij 3 partijen

per avond worden gespeeld

met een bedenktijd van 25 cretaris Leo Keesi

minuten per persoon. Voor de 06-12796268.

echte snelle heren en dames

is er ook nog een snelschaak-

competitie. Deze wordt over

5 avonden beslist en bestaat

uiti2toti4partijen peravond

meteen bedenktijd van slechts

5 minuten per persoon!

Eigenlijk kunt u dus iedere

vrijdagavond schaken maar

als u wat minder wilt, kan

dat zeker ook. Er zijn bij Chess

Society Zandvoort spelers die

bijvoorbeeld aan 2 van de 3

competities meedoen of zelfs

alleen in de bondscompetitie

uitkomen. Het seizoen start

op vrijdag 31 augustus met

de ledenvergadering en de

prijsuitreiking van het afgelo-

pen seizoen. Dit vindt plaats

in het Gemeenschapshuis

aan de Louis Davidsstraat.

Voor meer informatie kunt

u contact opnemen met se-

via tel:

Nu de scholen weer begonnen zijn gaat ook het hockeyseizoen

weer van start. De competitie start begin september maar

in de weken daaraan voorafgaande wordt er weer volop ge-

traind. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers, waar-

onder zes nieuw opgeleide jeugdtrainers, trainen de teams

twee keer per week om dehockeyvaardigheden onder de knie

te krijgen en goed voorbereid de competitie in te gaan.

Waar dat toe kan leiden Club zijn geen wachtlijsten

heeft u vorige week nog kun- zoals bij andere hockeyver-

nen zien op de Olympische enigingen in de regio. Ook

Spelen. De damesploeg van worden er naast het hockey

de Koninklijke Nederlandse een groot aantal verschil-

Hockey Bond (KNHB) werd lende nevenactiviteiten voor

zelfs Olympisch Kampioen, zowel de kinderen als hun

Bij de Zandvoortsche Hockey ouders georganiseerd.

De komende weken kan er

gratis meegetraind worden

waarbij een hockeysticken

een bal door de ZHC ter be-

schikking worden gesteld.

De jongste jeugd traint op

woensdag vanaf 16.15 uur

en de andere trainingstij-

den kunt u op de website

www.zhconline.nl vinden.

Tevens kunt u op die site

een groot aantal andere

gegevens vinden.

Bij de ZHC is ook plaats voor

ouders en ouderen. De club

kent een trainingsgroep voor

ouders die naast het leren

van hockey tevens aan de

conditie willen werken. ZHC

heeft op dit momenteen veel

plaatsen vrij in de diverse

leeftijdscategorieën van de

jongens. Kom gerust eens

kijken en ontdek dat hockey

een vreselijk leuke sport is.

Graag tot ziens bij ZHC!

/ UZZ Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
De medewerkers van Uitvaart Zorgcentrum Zandvoort nodigen u van
harte uit voor de Open Dag die, in samenwerking met de Vereniging

Onderling Hulpbetoon en de Algemene Begraafplaats Zandvoort, op
zaterdag 6 september 2008 wordt georganiseerd.

Vanaf13.00 uur bent u van harte welkom op de Algemene Begraafplaats,

. Tollensstraat 67 te Zandvoort.

flftf!
Om 13.10 uur vindt een woord van welkom plaats door de voorzitter van de

Vereniging Onderling Hulpbetoon, de heer G. Schaap.

Vervolgens spreekt de heer mr. N. Meijer, burgemeester van Zandvoort, een

openingswoord uit waarna hij samen met de heer Schaap de openingshandeling

zal verrichten.

Hierna is het mogelijk om -zowel binnen langs aula en uitvaartcentrum, als

, buiten langs historische graven- rondleidingen te volgen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om u te laten informeren over uitvaartverzorging

en begraven.

\ Tussentijds kunt u een hapje en een drankje nuttigen.

I De middag zal rond 17.30 uur worden afgesloten.
zaterdag 6 september 2008

50 plus pagina doorMitzi Visser

50plus@zandvoort5ecouTaTit.Til

Jan van Bavelgem straks achter de geraniums?
Over vier maanden, op 1 januari 2009, gaat Jan van Ba-

velgem met vervroegd penstoen. Toevallig wordt op die

datum woningbouwvereniging EMM, waar Jan al jaren

werkt, overgenomen door woningstichting De Key. Hoe

kijkt hij terug op zijn arbeidsverleden en wat verwacht hij

van de toekomst?

in de Da Costastraat moest

halen, vroeg je even de fiets

van de bewoner te leen. Dan

was je sneller heen en weer

dsn iet die bakfïets."

"Mijn pensioendatum stond

al veel langer vast. Maar

ik vind het prima dat ik er

juist op die datum uit kan",

lacht Jan. Hij is begonnen

bij de EMM als allround

buitendienstmedewerker.

Eerst voor kortere periodes,

van 1966 tot 1968. Na een

onderbreking vanwege de

dienstplicht werkte Jan van

1969 tot 1970 ook voor de

woningbouwvereniging.

Dienstauto's waren erin die

tijd nog niet. "We reden op

de bakfiets", vertelt Jan, "zo

hadden we ook de gemeen-

tewoningen in Bentveld in

beheer. Dat was een flink

eind trappen. Dus als je tij-

dens de klus een bepaald

onderdeel uit de werkplaats

Collega Ar ie Kerkman was in

die tijd behalve de opzichter

ook incassomedewerker.

Hij haalde huis aan huis de

huurpenningen op. Huurders

hoefden daar niet per se voor

thuis te blijven. Kerkman had

een loper waarmee hij toe-

gang had tot alle woningen.

Hij nam het geld weg vanaf

de afgesproken plek en legde

er een kwitantie voor in de

plaats.

Jan van Bavelgem maakte

een carrièreswitch in de bur-

gerbouw, bij een hout handel

en een aannemer. Toen in

1975 onder houds man Jan van

der Berg weg ging bij EMM,

vroeg timmerman Evert

Kerkman of Van Bavelgem

niet terugwilde komen. Dat

geschiedde en Jan kreeg in

plaats van een bakfiets een

mooie rode Fiat als dienst-

auto om het klachten- en

mutatieonderhoud mee af

te rijden.

Na 1 januari achter de

geraniums?

Niet achter de geraniums,

maar Jan zal wel regelmatig

achterstruiken sperziebonen,

bieten en aardappelen te vin-

den zijn. Want sinds jaar en

dag heeft hij samen met zijn

vadereen groentetuin. Ook

heeft Jan als grote hobbyfo-

tograferen en filmen. Thuis

heeft hij een indrukwekken-

de studio, waar hij ook oud

beeldmateriaal op moderne

beelddragers overzet. Voor

de EMM filmt hij de vorderin-

gen van de nieuwbouwpro-

jecten, zoals in de Poststraat

en de Duinroos (voormalige

Stekkie). Echtgenote Willy ziet

het wel zitten als Jan straks

vaker thuis is. "Ik blijf wel mijn

eigen dingetjes doen hoor,

maar eens wat vaker samen

op stap is ook wel erg gezel-

lig." Jan, die soms op zaterdag

als vrijwilliger op de belbus

rijdt, denkt er ook over om na

zijn pensionering af en toe als

klusjesman voor Pluspunt te

gaan werken. Gelukkig maar,

want dan blijft hij als 'handi-

ge sodemieter' zijn talenten

benutten.
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AlzheimeT Café in Zandvoort
Welzijnsinstelling Pluspunt heeft een nieuwe voorziening

voor mensen met dementie en hun familieleden: het 'Alzhei-

mer Café'. Geen café in de zin van het woord, maar een ge-

legenheid waar van gedachten kan worden gewisseld over

dementie. De naam is bedacht door psychogerontoloog Bère

Miesen. Hij begon ruim tien jaar geleden in Leiden gespreks-

avonden. De formule werd een groot succes. Verspreid over

het hele land zijn er thans ongeveer 160 Alzheimer Cafés.

Cursussen over klachten van somberheid en angst

Vijftien procent van de mensen van 55 jaar en ouder heeft

last van somberheid. Een op de vijf heeft angstklachten. De-

pressieve klachten hebben een grote impact op het dage-

lijks leven en angstklachten gaan niet vanzelf over. Belang-

rijk is dat men er niet mee blijft lopen. Er is iets aan te doen!

Voor mensen met dergelijke klachten, die opzien tegen de

toekomst en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, start

De Geestgronden in Haarlem in oktober drie cursussen.

De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheids-

zorg, biedt aan: de cursus 'Op zoek naar zin 50+', de cursus 'In

de put, uit de put 55+' en de cursus 'Angst de baas 55+'.

De cursus 'Op zoek naar zin' heeft tot doel u opnieuw bewust

te laten worden van uw eigen levenskunsten -kracht. In de

cursus komen op verschil lende ma nieren fragmenten uit uw

levensverhaal in beeld. De nadruk ligt op de gewon e en posi-

tieve ervaringen en op het herontdekken van uw eigen kracht

en sterke kanten. Diverse oefeningen helpen de deelnemers

de eigen verhalen te vinden. Door deze activiteiten ontstaat

er een nieuwe balans en krijgt u meer interesse in de toe-

komst. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten.

In de cursus 'In de put, uit de put' leert u vaardigheden aan

waarmee u uw stemming kunt beïnvloeden. Naast informa-

tie over wat depressieve klachten zijn, ga at men aan de slag

met leren ontspannen, plezierige activiteiten ondernemen,

anders leren denken en opkomen voor uzelf. De cursus omvat

10 wekelijkse bijeenkomsten. Start: donderdag 16 oktober

2008 van 15.00 tot 17.00 uur.

Indecu rsus 'Angst de baas'leertuom in kleine stapjes uw
angst klachten te overwinnen. Vermijden van de angstige

situatie houdt de angst in stand. Daarom is het belangrijk

heel geleidelijk, eerst in gedachten en daarna door in de

praktijk te oefenen, te leren omgaan met deze situaties. Er

wordt begonnen met hetgeen voor u het gemakkelijkste is. U

leert handvatten om de angst de baas te worden. De cursus

bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Start: donderdag 2

oktober 2008 van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opne-

men met het cu rsusbureau, tel. 023-518764.0 of met Yvonn

e

de Roode(ma t/m do), tel. 023-5187631. Aan melden kan sinds

kort ook via het invullen van de vragenlijst op: www.snel-

weerwel.nl.

Op woensdag 3 september

wordt begonnen in Zandvoort,

met als thema 'Ik vergeet zo-

veel. Heb ik Alzheimer?' De

bijeenkomst is van 19.00 uur

tot 21.30 uur inWijksteunpunt

Zandvoort Noord aan de

Flemingstraat 55. De naam

van de locatie typeert de

doelstelling van dit initiatief

"Letterlijk een steunpunt,

dat is wat wij willen zijn",

zegt Nathalie Lindeboom,

senior ouderenadviseur van

welzijnsinstelling Pluspunt,

"dementie is een behoorlijk

beladen ziekte, waar we met

z'n allen steeds meer mee te

maken krijgen. In het alge-

meen vragen mensen in een

te laat stadium bij ons om
hulp. Ze zouden veel eerder

moeten komen." Het gaat over

een grote groep die aandacht

nodig heeft. Lindeboom:"Het

percentage van de vergrijzing

ligt hoog in Zandvoort. Dat

komt omdat veel ouderen

naar hier verhuizen vanuit

hun overweging dat het goed

en vooral gezond voor ze is om
de oude dag doorte brengen

in de buurt van zee, strand en

duinen. Die mensen komen

bovenop het aanta I van de ge-

wone, normale vergrijzing."

Het 'Café' in Zandvoort is

een initiatief van Alzheimer

Nederland afdeling Zuid-

Kennemerland en Pluspunt,

daarbij gesteund door

medewerkers van orga-

nisaties als ZorgBalans,

Draagnet en Zorgcontact.

Pluspunt gaat voorts een

'Geheugenspreekuur' instel-

len. Van afn september is dat,

eveneens in Wijksteunpunt

Zandvoort Noord, om detwee

weken op donderdag van

n.00 uur tot 12.00 uur. Hier

kan men terecht als er zorgen

zijn over het eigen geheugen,

of dat van een partner of fa-

milielid. Op dit spreekuur

kunnen de zorgen besproken

worden met deskundigen, on-

der wie sociaal-geriater Hans

Houweling, en er is informa-

tiemateriaal. Er wordt echter

géén diagnose gesteld.

Alzheimer Café en Geheugen -

spreekuur zijn gratis. Wan-

neer vervoer een probleem

is kan gebruik worden

gemaakt van de belbus.

Ook is het mogelijk om (gra-

tis) een beroep te doen opeen

vrijwilliger die de partner die

niet alleen gelaten kan wor-

den, gezelschap komt houden.

In beide gevallen: Hulpdienst

Pluspunt, tel. 571 7373.

Alzheimer Café Zandvoort

gaat als proef drie maanden

open, steeds op de eerste

woensdag van de maand:

3 september, 8 oktober,

5 november, van 19.00

uur tot 21.30 uur. Toegang

gratis. Inlichtingen bij

Nathalie Lindeboom van

'Pluspunt', tel. 571 9393.

Q. ^>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 19 augustus

en de verdere in week 34 door liet college genomen besluiten

zijn 26 augustus vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

3 september - commissie Projecten en Thei

In verband met het ontbreken .;! iVbe; pi eekrijpe'ondei

zal de vergadering van de commissie Projecten en Ther

woensdag 3 september a.s. niet doorgaan.

jadert dinsdag 2 september 2008. Op

Raad vergadering

De gemeenteraad '

de agenda staat:

1. Opening

2. Loting

3 Ingekomen stukken en mededel ngen

4. Vaststellen .igenda

5 Vaststellen notulen (inclusief besloten) van 10 en 24 juni 2008

6. Hamerstukken:

a. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken

Wet sociale werkvoorziening 2008

b. Eindevaluatie Loket Zandvoort

c. Jaarrekening 2007 en liquidatie AZK

d. Financiering rioolwerkzaamheen Kostverlo ren straat

e. Jaarrekening 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland

(HDK) en begroting 2009 Velligheidsregio Kennemerland

(VRK)

f. Vaststellen Vergaderrooster 20og

7. Concept realisatieplan programma e-gemeente Zandvoort

8. Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief

recht

9. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden

doorZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en redameaanvragen

Zandvoort:

- Haltestraat 46, slopen plafond, ingekomen 20 augustus 2008,

2008-162S

- Haltestraat 18, veranderen bedrijfspand met dienstwoning,

Ingekomen 20 augustus,20o8-i&3Rv

- Hogeweg 44, bouw appartementencomplex, ingekomen 21

augustus 2008,2008-164^ ie fase

Bentveld:

- Ebbingeweg 1, plaatsen bijgebouw, ingekomen 19 augustus

2008, 2008-161LV.

Vrijstelling artikel 19.2 Wro

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

'ergroten van de bedrijfsruimte op het perceel Ampèrestraat

2 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-ogiRv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 29 augustus

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

gaat niet door het gemeentehuis tijdens de opening;: jden. Gedurende de

termijn van de terinzageügging kan een ieder schriftelijk of

"•onde np hasi/zi • zienswijze omtrent deaanvraag kenbaai

maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van

uw brief "zienswijze'te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

-Brederodestraat 3, 4 dennenbomen, aanvraag ingekomen op

22 juli 2008, ivm overlast en kaal herplant plicht 2 bomen.

-Mr.Troelstrastraat4,i dennenboom, aanvraag ingekomen op

24 juli 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht

- Dr. Kuyperstraat 8, 2 dennenboom, aanvraag ingekomen op

24 juli 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht

2 bomen

- Bramenlaan n i dennenboom, aanvraag ingekomen op

4 augustus 2008, ivm verbouwing, geen herplantplicht

- Ten Kate plantsoen 5, 1 esdoorn aanvraag ingekomen op

8 augustus 2008, ivm te groot voor de tuin, herplantplicht

- Wikkelaan 13, 1 zomereik, aanvraag ingekomen 8 augustus

2008, , Ivm aantasing door de honingzwam, geen herplant-

plicht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzientljdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijnvan zes weken na publicatie hun zi enswijzen sc^i iftehik

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Kostverlo ren straat 105, plaatsen zwembad en bijgebouw,

verzonden 19 augustus 2008, 2008-139RV.

- Haltestraat 46, slopen plafond, verzonden 1.2 augustus 2008,

2008-162S

A ICP - Verkeersbesluit

Het college van Burgemeester en Wethouders deelt mede dat

tijdens de AlGrand Prlx op 5 oktober 2008 een aantal verkeers-

maatregelen van kracht zijn binnen de gemeente Zandvoort

Deze maatregelen zijn conform het vastgestelde Verkeerscir-

culatieplan Zandvoort voor mooi weerdagen, evenementen

en AlGrand Prlx of Nations dat door het college van B&W op

io september 2007 is vastgesteld. De volgende maatregelen

worden getroffen:

1. fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro-

.eflecteiend materiaal; inclusief de borden conform model C01

van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op met 5 oktober

2008 tussen 07.00 en 14.00 uur op de volgende locaties:

-de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

-de Tjerk H|-dess:raat i'i :;e aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

- de Trom pst raat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat;

- de Doctor Johan nes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat;

- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennep-

weg;

- de Ir. EJ.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zee-

2. fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro-

ie"le.:teiend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage 1 van het Reglementverkeersregels enVerkeerste-

kens 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008 tussen 14.00 en ig.00

uur op de volgende locaties:

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard

Barnaart;

-de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

-deTjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat;

- de Doctor Johan nes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat:

- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennep-

weg;

-de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van Spe-

hkstraat.

- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Vondel-

- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus P

Thijsseweg;

- de Ir. EJ.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zee-

straat;

- de Burgemeester Engelbertsstraat bij de aansluiting met de

Zeestraat;

-de Hogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engelberts-

straat;

-de Mar isst raat bij de rotonde met de Brederodestraat- Inge-

nieur Friedhoffplein;

- de Brederodestraat bij de rotonde met de Brederodestraat -

Ingenieur Friedhoffplein;

- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de Mees-

te rTroelst ra straat;

-de Meeste rTroelst rast ra at bij de aansluiting met deCortvan

der Lindenstraat;

3. het instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Barnaart

tussen de Burgemeestervan Alphenstraat en de Burgemeester

Engelbertsstraat dooi plaatsing van de borden conform model

C02 en C03 van bijlage ivan het RVV ïggo;

Gemeente Zandvoort
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4 het instellen van een gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van

de Burgemeester van Alphenstraat voor verkeer op de Tromp-

straat, de Tjerk Hiddestraat, de Van Galenstraat, de Vondel-

laan en de toegang tot het circuit-terrein (Burgemeester van

Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model

D05 van bijlage ivan het RVV 1990;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschi f: van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer Collegelid spreken?

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

maandag t/m donderdag 8 30 - 17.00 uur en vrijdag centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u

8.30 -16.00 uur. het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een

vakafdeling verwezen wordt.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op Vragen over een bouwplan?

de website het digitale formulier In óf stuur een brief Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen Is

naarde klachtencoördinator. de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur www.werkeninzandvoort.com.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -

,8.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

17-jarige wint Strandschaaktoernooi Opening A1GP toch op Zandvoort

De pas 17-jarige Tobias Kabos uit Almere is afgelopen zater-

dag winnaar geworden van het 13e Strandschaaktoernooi.

Hij was de sterkste van de spelers in de hoofdgroep met

een ELO-rating die tussen de 2179 en 2155 lag.

Drieëntachtig deelnemers werd in 14 groepen meteen

waren er ditmaal komen bedenktijd van 20 minuten

opdagen om aan dit altijd per deelnemer. Totaal kon

gezellige toernooi deel te een partij dus maximaal

. het r 1 lagmveai

behoorlijk hoger dan vorig

jaar. Maar liefst 11 deelne-

mers hadden een zoge-

naamde ELO-rating van

boven de 2000. Gespeeld

40 minuten duren. De

deelnemers kwamen weer

uit alle windstreken. Van

Hoogezand tot Wagen ingen

en van Amsterdam tot

Friesland waren vertegen-

woordigers naar Zandvoort

gekomen. Het toernooi

kreeg zelfs een internatio-

naal tintje door de broers

Keith en HugheOsborne uit

Engeland. Zij vonden bet de

moeite waard de oversteek

naar Zandvoort te onder-

nemen. Ook onze regio was

weer zeer goede vertegen-

woordigd met maar liefst 19

spelers van schaakclub het

Witte Paard uit Haarlem.

Deze 13e editie kende ook 3

vrouwelijke deelnemers in

dit overwegend mannelijke

schaakgeweld.

De Zandvoortse Schaakclub

dankt de Noord-Hollandse

Schaak Bond die het mate-

riaal beschikbaar stelde en

ook de bijzondere gastvrij-

heid van strandpaviljoen

Wander & Karin. De wed-

strijd leidingkan weer terug-

kijken op een zeer geslaagd

toernooi. Het 14e toernooi

staat alweer gepland in au-

gustus komend jaar.

De opening van het A1GP seizoen gaat voor de derde

achtereenvolgende keer toch weer op het Circuit Park

Zandvoort plaatsvinden. Het oorspronkelijke plan was om

op 21 september te starten op het Italiaanse circuit van

Mugello, maar door een vertraging van de bouw van de

vernieuwde A1GP wagens wordt die datum niet gehaald.

«rfVaSfÜRSO-

De nieuwe A1GP wagens

zijn voor het komende sei-

zoen uitgerust met Ferrari

motoren. Het was voor het

Italiaanse merk daarom pret-

ingreep van de A1GP organi-

satie.

De organisatie van deAIGP

ging er vanuit dat het

tig geweest om op Mugello strakke schema waarin de

te beginnen. De Italianen auto's werden ontworpen,

zien deze primeur aan hun gebouwd en getest in n
neus voorbij gaan door een maanden gehaald zou

worden. Dat is dus net niet

gelukt. De Nederlandse

seatholder Jan Lammers
reageerde positief op het

nieuws dat de A1GP start

van het seizoen 2008/2009

plaatsvindt op het circuit

van Zandvoort. "Wij zijn

natuurlijk heel blij en trots

dat we niet alleen weerde
seizoensopener hebben

maar ook de primeur om
straks met ruim 20 'Ferrari

powered' A1GP auto's door

de Zandvoortse duinen te

racen. Een uniek gebeuren

en een absolute wereld-

primeur op eigen bodem,

geweldig! En we hebben

nu iets meer tijd om de

puntjes op de i van ons

team te zetten, tenslotte

zijn een paar rijders straks

ookwel handig als we ge-

lijk de eerste race willen

winnen", aldus Lammers.

Hoe de bezetting van het

team A1GP Nederland eruit

zal gaan zien, is nog niet

bekend.
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ADVENTURE RACE

Pepijn Paap finisht Buil of Africa

Zandvoortse Courant* nummer 35 28 AUGUSTUS 2008

Na Goo loodzware en bijna alleen maar verticale kilome-

ters, heeft onze plaatsgenoot Pepijn Paap na 6 dagen, 20

uur en 1 minuut (164 uur) de finish bereikt in de adventure

race Buil of Africa in Zuid Afrika. Van de 42 gestarte teams

hebben slechts 18 teams de finishlijn met 4 personen be-

reikt. Het team van Paap, bestaande uit 2 dames en 2 he-

ren, behaalde een 15e positie. Een positie waar ze vooraf

graag voor hadden willen tekenen.

De race startte op g augus-

tus om 09.00 uur in de Oos

Kaap, tussen de bergen op

2.000 m. hoogte. De tem-

peratuurschornmellingen

(overdag ± 3o°C, 's nachts

-2°C) maken het voor de at-

leten een ware marteltocht.

Tevens tellen de dagen

slechts 11 uur daglicht wat

het navigeren door deze on-

herbergzame gebieden niet

vergemakkelijkt.

Na de openingstocht, een

tocht bergop naar het eer-

ste controle punt fCP: ) werd

de volgende mountainbike-

tocht (50 km) afgewisseld

met oriëntatietocht met de

kajak op een stuwmeer, die

opzijn beurtweerwerd afge-

wisseld met 30 km tocht op

de mountainbike. Daarna, ge-

du rende de eerste nacht,werd

begonnen aan een extreem

zware loopetappe van 70 km,

waar het team van Paap 36

uurovergelopen heeft. Steeds

met goede moed en goed voor

elkaar zorgend werden de

benodigde CP's gehaald en

werd het duidelijk dat deze

wedstrijd veel slachtoffers zou

eisen. Het ene na het andere

team begon zwakker te wor-

den of deelnemers moesten

opgeven.

Na een aantal fantastische

loop- en fietsetappes tus-

sen wilde dieren als giraffen,

zebra's, gnoes en bavianen,

begon het duidelijk te wor-

den dat Paap's team de finish

zou gaan halen. Het navige-

ren ging steeds beter, zeker

na de eerste dagen waarin

het kaartlezen toch even an-

ders bleek dan in Nederland.

Wegen op de kaart blijken

niet te bestaan en wegen in

werkelijkheid staan niet op de

kaart. De enige houvast zijn de

hoogtelijnen en de kompas.

De laatste nacht gooide moe-

der natuur er nog een veras-

sing tegenaan door flink wat

regen neerte laten vallen die

gepaard ging met windsto-

ten. De laatste nacht zijn er 18

deelnemers van het parcours

gehaald met onderkoelings-

verschijnselen. Het motto was:

blijf bewegen, zorg voor elkaar

en de laatste kilometers aftel-

len. Na 164 uur wedstrijd (van

de maximale 168 toegestane

uren), werd de champagnefles

ontkurkt en werd een wereld-

sprestatie neergezet door als

15e te finishen in een zeer

sterk veld met internationale

deelnemers. Aan de doelstel-

ling, kwal ificat iep unten halen

voor het wereldkampioen-

schap adventure racen vol-

gend jaar in Portugal, werd

ruimschoots voldaan. Het

team Falke Sleepmonsters

kan terugkijken op een zeer

geslaagde run.

Long diïvers Championship

Komend weekend vindt het Long Drivers Championship

spektakel plaats in het Amsterdamse Bos. Longhitters

vanuit de hele wereld strijden om wie het verst een golf-

bal wegslaat.

De sport is in de Verenigde al geregeld clinics en wed-

staten al een grote hit en strijden georganiseerd,

wintin Europa ooksnelaan

populariteit. Deelnemers Voorafgaandaan hetAmster-

p roberen de bal zo ver mo- dam se toernooi, dat door

gelijk weg te slaan, waar- Eurosport live wordt uitge-

bij ook accuratesse een zonden, komen alle interna-

rol speelt. Daarbij worden tionale spelers van Amerika

verbluffendeafstanden ge- en Europa naar Zandvoort.

haald. In Nederland worden Het evenement wordt op

ludieke wijze geopend bij

strandpaviljoen Zout. Voor

het goede doel 'Rightto play
1

zullen de professionals pro-

beren om milieuvriendelijke

golfballen (van maïs!) zover

mogelijk de zee in te slaan.

Ook belangstellenden kun-

nen, onder toezicht van de

professionele spelers, een

poging wagen. Wie het verst

slaat maakt kans op een van

de mooie prijzen. Kom vrij-

dagavond vanaf ig.00 uur

naar paviljoen Zout (3) en

beleef het zelf mee.

ZSC softballers op weg naar kampioenschap

Het herensoftbalteam van ZSC kan het kampioenschap in de 4e klasse C vrijwel niet

meer ontgaan. Twee wedstrijden, uit tegen THB (10-3} en thuis tegen runner-upThamen

2 (14-10), leverden overwinningen op. Het damesteam verzekerde zich door een 8-7 over-

winning op DSS 6 van de 3e plaats in de eindrangschikking van de 6e klasse E.

slagen sloeg en twee keer

scoorde, wist de ZSC zich te

herstellen. LinksvelderDraijer

maakte met een fraaie va ng-

bal een einde aan de wed-

strijd, welke met 14-10 werd

gewonnen. Han van Soest

was met de cijfers 1-0-14.de

winnende werper.

Dames winnen

In de ie inning thuis tegen

DSS 6 kwam openingsslag-

vrouw Laura Koning met

een honkslagopde kussens.

Twee gestolen honken en een

twee honkslag van Sandra

Castien brachten ZSC op

een 1-0 voorsprong. Nadat de

tweede slagbeurt puntloos

was gebleven, kwam DSS

in de 3e inning op dreef en

nam een 1-4 voorsprong. In

de gelijkmakende slagbeurt

maakte ZSC de achterstand

weerongedaan. Honks la gen

van Lida Oudshoorn, Sandra

Cast ien,Wilma van Riemsdijk

en Anke Koning leverden sa-

men meteentweehonkslag

van Mart ina Balk vijf runs en

een 6-4 voorsprong op. In de

5e inning wist DSS de score

gelijk te trekken, 6-6. Runs

van Laura Koningen Marcella

Balkbrachtindeöeinningde

stand op 8-6. Dat DSS in de

7e inning nog een run scoor-

de, kon de 8-7 overwinning

niet meer in gevaar brengen.

Wilmavan Riemsdijk (0-2-7)

werd de winnende werpster

namens ZSC.

De ZSC-heren herstelden

zich van de 7-3 neder-

laag van vorige week, op

Sportpark Eindenhout in

Haarlem was THB geen

partij voor de Zandvoortse

soft bal Iers. In de ie inning

sloeg ZSC zes honkslagen

die vijf runs opleverden

(Tjeerd Buijs, Peter Douma,

Jeroen van 't Wout, Marcel

Paap en Ruud Bijl). In de 2e

inning passeerde Douma
opnieuw de thuisplaat,

0-6. In de gelijkmakende

slagbeurt scoorde THB te-

gen, maar in de 4e inning

maakte ZSC het karwei af

met drie honks lagen, waar-

onder een homerun van

Douma. Tjeerd Buijs werd

winnende werper met 3 x

3-slag,i X4~wijd en 8 honk-

slagentegen. Het ZSC -veld

speeldefoutloos.

Topper

De thuiswedstrijd tegen

titelconcurrent Thamen
2 begon zaterdagavond

moeilijk. Al in de ie inning

moest Z5C-werper Han

van Soest zes honkslagen

laten passeren, waardoor

Thamen een 0-4 voor-

sprong kon nemen. Het

antwoord van ZSC kwam
direct in de gelijkmakende

slagbeurt. Nadat de eerste

twee ZSC-slagmensen voor

nul aan de kant moesten,

kregen Jeroen van't Wout,

Ernesto Vonsee en Marcel

Paap4-wijd.Ruud Bijl zorgde

meteen 2-honkslagvoor3-4.

Dan ny van Soest, Ben Draijer

(2-honkslag)en PeterDouma

(honkslag) brachten nogdrie

runs over de thuis plaat. In de

2e inning kwam Thamen 2

met 7-7 weer op gelijke hoog-

te. Het antwoord van ZSC

kwam in de gelijkmakende

slagbeurt via onder andere

een 3-honkslag van Han van

Soest, die net als Vonsee en

Bijl de thuisplaat wist te be-

reiken, 10-7. Een homerun

van Paap met Van 't Wout

en Vonsee opde honken be-

tekende in de 3e inning dat

ZSC op 13-7 kwam. Thamen

kwam in de 4e inning terug

tot 13-8. Omdat ZSC dooreen

run van Draijer (2 uit 2) uitliep

naar 14-8, ging ZSC de 5e en

laatste slagbeurt in meteen

voorsprong. Na een zwakke

startvandeZSC-verdediging,

waardoor Thamen vier honk-

Darren Clarke terechte winnaar KLM Open
De Noord-Ier Darren Clarke heeft op indrukwekkend wijze het KLM Open op zijn naam

geschreven. Circa 47.500 toeschouwers waren op het toernooi afgekomen. Op de laatste

dag van het vierdaagse evenement, waar 16 van de 17 Nederlanders de schifting na de

2e ronde niet overleefden, liet Clarke met oogstrelend golf de duizenden fans zien hoe

dit spelletje gespeeld moet worden. De 40-jarige Clarke bleef aan het einde van dag vier

de Engelsman Paul McGinley vier slagen voor. Clarke verdiende met zijn overwinning

€ 300.000 en hij is nu een voorname kandidaat om een wildcard te krijgen voor het

Europese Ryder Cup team.

wereld) en Ros McGowan
(Eng.) met één slag meer.

Zoals gebruikelijk valt na de
JJMTTOjU':

door Joop van Nes jr. De 39-jarige professional

uit Voorschoten, die ooit als

Opmerkelijk was de 'alba- eerste Nederlander een toer-

tros' (drie onder het ge- nooi op de Europese tour

middelde van de hole) van won (OuatarOpen in 2000),

de Thai Thongchai Jaidee. verraste vriend en vijand

stand op de nummen.

Finaledag

Clarke begon de finaledag,

in gezelschap van zijn twee

zoontjes, licht nerveus en

moest toezien dat 5tenson

na hole 3 hem voorbij was

gestevend. Hij herpakte

zich echter met zeer stabiel

spel, met name de afsla-

gen en het korte spel op de

greens was van grote klasse,

tweede speelronde het doek Toen Stenson op hole 7 een

vooreen grootaantalspelers. bogey (één slag meer dan

Slechtsdiegenedie beterdan het gemiddelde) sloeg en

de 'cut' (deze keer level par) Clarke een birdie (één slag

hebben gespeeld, mogen onder het gemiddelde) was

de derde en de vierde ronde de Zweed gebroken en toen

spelen. Onder de spelers hij ook nog eens een doublé

die het niet haalden waren bogey noteerde op hole g

op één na alle Nederlandse was het duidelijk dat Clarke

spelers. Vaderlandse topgol- de nieuwe kampioen zou

fers Robert-Jan Derksen en worden. Wat Stenson ook

Maarten Lafeber konden dit probeerde, het pakte steeds

weekend op de banen van de verkeerd uit,waardoorhij uit

Kennemer Golf & Country zijn ritme raakte en uiteinde-

Club namelijk met een score lijk zelfs de Ier Paul McGinley

van +2 niet bepaald impone- voor zich moest dulden op

ren.OoktalentWill Besseling detweede plaats.

(+1) en de nummer 2 van vo-

Een prestatie die gemid-

deld maar4 keer per jaar

bij de profs wordt geno-

teerd. Jaidee noteerde op

de laatste dag op hole 12

een '2' waar een '5' gemid-

deld is. Het leverde herr

echter niets extra op. Een

hole en kreeg hij 'slechts'

een fles champagne.

Dagi

De eerste dag liet afwis-

selende klimatologische

omstandigheden zien

waardoor de spelers die 's

middags van start moes-

ten gaan een extra han-

dicap kregen. Een

oog springende prestatie

rig jaar Joost Luiten (+3), die

net terug is van een langduri-

ge polsblessure, konden niet

aan de hoge verwachtingen

voldoen. Eveneens werden

keld.

Dag 3

Na de derde dag had Clarke

zich met afstand op de eer

rent Stenson die met 68 sla-

gen genoegen moest nemen.

door na de eerste dag met

een score van 64 slagen voor

de 18 holes (-6) soeverein

a Heen aan de leiding te

n. Op de slotdag verloor

Muntz echter flink wat ter-

n ronde in 73 slagen

(+3) bracht hem uiteindelijk ste plaats genesteld. Met

andere prestatie leverde de op de 34ste positie. Muntz een superieure ronde van

Australiër Ma reus Fraser. verdiende met zijn gedeelde 66 (-4] stond hij drie slagen

Hij sloeg op de eerste dag plaats € 12.900. "Ik ben hoe voor op zijn naaste concur-

op hole 3 een hole-in-one. dan ook tevreden met mijn

Helaas voor hem stond de spel",aldus Muntz.

BMW X6 op de zeventiende

Dag 2

De tweede dag was voor

alle spelers voor wat het

weer betreft eender en nu

kwamen de betere spelers

bovendrijven. Toppers als

de Zweed Alexander Noren,

de Engelsman Robert Rock

1 de uiteindelijke winnaar

Darren Clarke, nestelden

zich met een score van 132

(-8) aan kop van de ranglijst,

komt op naam van onze directgevolgddoordeZweed

landgenoot Rolf Muntz. Henrik Stenson (nr. 6 van de

Ryder Cup

Winnaar Darren Clarke was

duidelijk in zijn nopjes en

hoopt op een plaats in het

Ryder Cu p-team. "Nick Faldo,

alle amateurs (6) uitgescha- de captain van het Europese

Ryder Cup team, beslist vol-

gende week na hetJohnnie

Walker Championship (deze

week in Schotland, red.) aan

wie hij zijn twee wildcards

geeft. Ik moest laten zien dat

ik in vorm ben en dat is ge-

lukt. Meer kan ik niet doen",

zei hij na afloop. Dankzij zijn

zei: e :-iijgt Clarke naar de 15e

plaats op de Order of Merit,

Muntz kon zich in dit geweld de Europese jaar ranglijst.

nog redelijk staande houden Op de wereldranglijst stijgt

al zakte hij naar een twaalfde hij van de 90e naar de 56e

plaats met 7 slagen achter- plaats.

WATERSPORT

De Tweedaagse van Zandvoort

Het wedstrijdveld voor de tweedaagse zeilwedstrijden op

23 en 24 augustus, was met 65 deelnemers weer succesvol.

Iedereen had er zin in en de wind stond gunstig. De veilig-

heid voor de deelnemers aan de NAM-Remrace op zaterdag

was zoals altijd in goede handen van de Reddingsbrigades

van Bloemendaaf, Zandvoort en Noordwijken de KNRM van

Noordwijk, Katwijk en Zandvoort.

De nationale NAM-REM
race startte vanaf de water-

sportvereniging Zand voort

en gingvia Langevelderslag,

Noordwijk en Katwijk naar

de 6 kilometer uit de kust

liggende boei IMAM 22 en

na de ronding van de boei

weerterug naarZandvoort.

De gevaren route is, geme-

ten langs een rechte lijn,

ruim 55 kilometer. Naafloop

van de zaterdagwedstrijd

had de vereniging bij het

clubhuis een captaindiner

en een gezellige avond met

de coverband Van Kessel

Live georganiseerd

Kortere baanwedstrijden

Voor de zeilers die de vol-

gendedagaan de wedstrijd

zouden deelnemen leverde

de gezellige avond geen en-

kel probleem op. Wel was

het wedstrijdveld voor de

kortere baanwedstrijden

van zondag aanzienlijk

kleiner. De wind was op

zaterdag nog Noord-West

maar draaide zondag naar

het Zuiden. Voor de wan-

delaars op het strand en de

boulevard gaven de zeil boten

een leuke aanblik.

Hoewel er in diverse klassen

gezeild werd, wordt deTexel

Rating als meetsysteem ge-

hanteerd om tot een eerlijke

verdeling te komen. De uit-

slagvan de 'Tweedaagse van

Zandvoort' ziet er als volgt

In de klasse Texel Roting t/m

104

i: Andrew Macpherson/

Ferdinand van West in Na era

F18 Infusion,

2: Willem Geijssen/ RicoVan

Capelle in een Nacra F18

Infusion

3: Gerand Loos/ Peter Ruiten-

berg in een HobieTiger F18.

In de klasse Texel Rating gro-

ter dan 104.

i: M. Zonneveld/ Cv. Dooren

in een Hobieiö,

2: Kees Koenekoop/ Eric

Klooster in een Nacra 580

3: Jeroen Koolhaas/ J. Koper

in een PrindleiS.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kurtnen Wiji op de hoogte houden van a es wo t in Zandvooii ieefi De odve: '.sluiers in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor K. Willemse Buurtbewoners Oud Noord Greeven, Makelaardij o.g. Strandpaviljoen Azzurro

Algemene uitvaart begeleid ing Zandvoort Café Oomstee IJzerhandel Zantvoort Take Five

Auto Strijder Censeen van Lingen Joost van Diepen TaoistischeTaiChi Vereniging

Autobed rijf Zandvoort Circus Zandvoort M.P. Coiffures Thalassa Strandpaviljoen 18

BeachClubTien ClubNautique NVM Makelaars Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Bertram& Brood Danzee P van Kleeff Van Aacken Glaszetters bed rijf

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Dorsman Assurantiën Parfumerie Moerenburg Van der Valk & Swart Notarissen

Boudoir Pers 81 Inter styling Etos Pluspunt Boomhut Vanhier

Busstation Gemeente Zandvoort Sea Optiek Vlug Fashion Mens Wear

JS>
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.llU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

De Ruyterstraat 44
Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het uitzicht

van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime slaapkamer,

werk/slaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het plaatje compleet.

Het appartement is gelegen op de eerste etage uan een complex met lift.

Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Berging in de onderbouw v.v. SOL boiler en aansluiting wasmachine/droger

Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum

Woon oppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs €214.000,-

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27
Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder, waskamer,

hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij gelegen achtertuin,

oprit en ruime garage voor 3 auto's. De woning staat in een rustige gioene

woonomgeving waaralleen bestemmingsverkeer komt en grenst aan een

prachtig natuurgebied.

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Buitenzijde geschilderd in 2006

• Vloerverwarming begane grond en leverdieping

• Alarminstallatie (met onderhoudscontract)

• Gebruiksoppervlakteta. 200m
2

,
perceel o ppervl. 360m

2

Westerstraat 9

In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen woning

met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en parkeren op

eigen terrein

Strand en openbaar vervoer zijn op steenworpafstand te bereiken.

• Keurig onderhouden

• Buitenzijde geheel geschilderd 2008

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Gemeentelijk monument
• Geb ru i k sop perv lakte ca. 95 m2

Boulevard Barnaartlö
Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse vrijstaande

woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar die er tevens zijn

atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn woonkamer met de brug

van een schip; ramen rondom met 180 graden zicht op zee, een inspirerende

woon/werkomgeving. Deze unieke woning welke bijna grenst aan het strand is

8-hoekig van vorm, telt 2 verdiepingen en meerdere terrassen/ parkeerplaatsen.

• Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers

• 2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken

Gebru iksopperv lakte ca. 180m
2

, perceeloppervlak 340 m2

Vraagprijs* 915.000,- &>

Zeestraat 58 'Pension Mara'
Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als

pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin (zuiden)

met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed onderhou-

den, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van het strand en

middenin het centrum.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)

Gebru iksopp erv lakte ca. 250 m2
(exd. de balkons en bergingen)

Perceeloppervlakte 305 m2

Inhoud ca. 740 m3

Vraagprijs € 795.000, -
&>

De Favaugeplein 23 huis

Direct aan de wandelboulevard gelegen voormalig 4 kamer hoekappartement

op de T woonlaag met ruim zonneterras van ca. 25 mz
op het westen en

fantastisch uitzicht over strand en zee. Het appartement is lange tijd verhuurd

geweest en de nieuwe eigenaar kan het geheel naar eigen smaak renoveren.

• Wandelboulevard direct te bereiken via trap vanaf het terras

• Ruime garage met elektrische deur

• Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Zonwering aan zeezijde

• Gebruikersoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs € 279.000,- Incl. garage
(^360°)
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Kleurplaat
Win gratis

kaarten Bassie

KuBRIEK
Dorpsgenoot

Maarten Koper

•Toscaans donker € 1,25

•Broodje tonijnsalade € 2,95

•Weekendtaartje€7.95

September actie

Win een hele maand

gratis brood op de plank!

10 gezinnen hunnen winnen !

Meer info in de winkel en op:

www.gratisbroodopdeplank.nl

ALLE MONTUREN
50% KORTING

ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat Ï4-36

2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

GP

nog 4 weken

Kunstfestijn

'Zo, wat een talent. En we
konden bet zelfs met onze

oordopjes in horen.'

Grote finale Kunstfestijn 2008

De finale van het Youth Performing Art Festival, oftewel het Kunstfestijn 2008, was een

groot succes. Prachtig zonnetje, lekker zomers, veel publiek, goede sfeer en vooral veel

talent. In de jury zaten deze keer, naast voorzitter Conny Lodewijk, circusartieste Joyce

Koning-Hoezee en entertainer Bram Biesterveld (Pommetje Horlepiep).

— iw
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doorStephanie Vork

De tweede voorronde van

Kunstfestijn, zondag 24 au-

gustus, was abrupt geëindigd

dooreen stroomstoring in de

rnuziektent. Daarom kregen de

deelnemers die toen niet aan

de beurt gekomen waren, tij-

den s de finaledag op nieuw een

kans. Van da ar dat het program-

ma al om 12.00 uur begon.

Finalisten

Naast Remy (saxofoon), Sharida

(zang), Nicky (zang) en Naomi

(dans) uit de eerste voorronde,

konden het Oké-team (dans,

zang en entertainment), Op

je gezicht (poëzie/rap), Bianca

en band (muziek) en Rimona

(zang) aanschuiven bijde'gran-

definale'!

Uitslag

Talent na talent, het was eer

lust om naar te kijken en te

luisteren. De hele middag

was een groot succes en er

hing een gezellige en brui-

sende sfeer op en rond het

Raadhuisplein. Het prachtige

zomerse weer speelde ook

wel mee natuurlijk, maar

het waren vooral de jonge

getalenteerde podiumkun-

stenaars die voor deze sfeer

zorgden. Na een swingend

optreden van medeorganisa-

tor Joyce Va sten houw, volgde

de ju ryuitslag. Op de vierde

plek eindigde de geweldige

danseres Naomi, derde werd

de jonge en stoere saxofo-

nist Remy en op de tweede

plek eindigde het Oké-team.

Zangeres Bianca was, sa men

met gitarist Brendo Boos en

pianist Chris Gouweleeuw,

de grote en verdiende win-

naar van Kunstfestijn 2008.

Zij hebben eenjaarcontract

bij boekingskantoor On-Air

DJ aangeboden gekregen,

een videoclipopname ter

waarde van € 1500, een

weekendje Center Parcs

voor vier personen en een

optreden tijdens het KiKa

Artiestengala 2009!

Tot slot

Kunstfestijn Zandvoort 2008

was een groot succes met veel

talent. Complimenten voorde

jonge enthousiaste organisa-

toren Royvan Buuringen en

Joyce Vastenhouw, voor de

vrijwilligers en voor alle deel-

nemers. Wij hebben genoten.

Zaterdag en zondag was Zandvoort weer in trek. Met

drommen tegelijk trokken veel zonaanbidders naar het

strand om misschien wel voor de laatste keer dit jaar van

een warm weekend te genieten.

Alhoewel het NOS Journaal historische treinen die ter

anders deed vermoeden, gelegenheid van het 100-ja-

was het wel degelijk druk op rig bestaan van het station

het Zandvoortse strand. De Haarlem opeen van de eerste

nieuwsmakers hadden alleen treintrajecten van Nederland,

(bewust of onbewust) het tussen Haarlemen Zandvoort,

zuidstrand uitgekozen om een pendeldienst onderhiel-

hun nieuwsitem te maken. den. Een trein met aan twee

Het centrale en noordstrand kanten een stoomlocomotief,

was wel degelijk vol. De NS er kan in Zandvoort immers

had extra lange dubbeldekkers niet meer gedraaid worden, en

ingezetom allestrandgangers deeersteelektrischetrein van

naar onze woonplaats te ver- de NS trokken ook nog eens

voeren. Zaterdag ging dat nog een groot aantal trein liefheb-

afgewisseld met een tweetal bers naar onze badplaats.

'**

september

Raadhuis en Remise

vanaf 12.00 uur gesloten.

Donderdag 11 september

wijkspreekuur Nieuw Noord
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APK - Benzine en dieselauto's

Onderhoud en reparatie alle merken

Occasion in - en verkoop o.a.:

Daihatsu Cuore - Juni 1 995 Prijs € 1 .450,--

FiatPunto 1.1 -Juli 1998 Prijs € 2.750,-

RenaultTwingo -April 1997 Prijs € 2.950,-

Volvo S40 - 1999 Prijs € 4.750,-

APK bij aflevering

Staat uw auto er niet bij kom dan gerust

langs Curiestraat 10 Zandvoort Noord

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

WATERSTANDEN

BEAC
T
hXCLUB

N

Weer ofgeen weer
altijd gezellig!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

~ Begeleiding voor nabestaanden -

- Persoonlijke aandacht voorU en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Lieve Oma,

Je mag nu rusten, want je bent me

Eindelijk mag je naar Opa toe!

Opa is in de hemel dus heel ver,

Net zoals Opa word jij een mooie :

Iedere avond zal ik naar de sterrer

En alle mooie herinneringen blijvi

restaurant ssn Wet strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

SEPTEMBER HOOG LAAG HOOG LAACW A T E
Do 4 03.15 07.06 15.34 19.21

V« 5 03.56 07.39 16.15 19.58

Za 6 03.55 08.15 16.15 20.36

Zo 7 04.14 08.56 16.56 21.09

Ma 8 05.16 09.35 17.36 22.15

Dl 9 06.00 10.34 18.25 23.44

Wo 10 07.05 13.07 19.36

Do 11 01 34 08.30 14.15 21.04

KERKDIENSTEN
ZONDAG 7 SEPTEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.30 uurds.mr.J.W. Verwijs

www.kerkzandvoort.ni

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uurde heer P.vd. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g,

Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor D.Duijves

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht i • 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Okuk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

HooTCOTTiTTiissie op de fiets

door plangebied

De leden van de hoorcommissie hebben vorige week dins-

dag per fiets verschillende onderdelen van het ontwerpbe-

stemmingsplan Strand en Duin geschouwd. Zo werd een

aantal strandpaviljoens bezocht maar ook een bunker van

het Kostverl oren park. De commissieleden werden bijge-

staan door een externe adviseur (!), die de bezwaren van in-

woners en neringdoenden omtrent het plan moet beoorde-

len. De tocht vond voorafgaand aan de hoorzitting plaats.
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Eenaantal ingediende ziens-

wijzen gaf aan leiding voor de

fietstocht. Tijdens de tocht

kwamen de commissieleden

dan ook een veel typerende

dingen tegen. De gemeente

wil met name de'verromme-

I ing' tegen gaan, alleen is de

vraag wat dat nu precies is.

Een behoorlijk aantal strand-

paviljoens gebruikt de ruim-

te tussen hun paviljoen en

het hekwerk dat de Zee reep

afschermt als opslagplaats

voor van alles en nog wat.

Sommige zeecontainers

worden bijna alleen nog

doorroest bij elkaar worden

gehouden. In de vorige raad-

speriode maakte de huidige

wethouder met st ra ndza ken

in portefeuille, WilfredTates

(WD), zich al grote zorgen

over deze rommel dat het

imago van Zandvoort zou

kunnen schaden.

Tijdens de hoorzitting wer-

den een aantal zaken wat dui-

delijker. Zo vroeg men zich af

of de Watersportvereniging

Zandvoort een strandpavil-

joen is of niet. De strand-

pachters willen dat niet en

de vereniging zelf ook niet.

Die is alleen voor leden toe-

ga n kei ijk. Moet je dat dan als

gemeente afdwingen? Ook

willen sommige pachters

hun bedrijf met een twee-

de laag uitbreiden en niet

alleen voor opslag. Zo zou-

den een aantal een dakter-

ras voor hun gasten willen

creëren. Het ontwerpbe-

stemmingsplan biedt daar

echter geen ruimte voor.

In ieder geval heeft de hoor-

commissie door de schouw

een duidelijker beeld ge-

kregen van het plangebied

en wat daarover in de in-

gebrachte zienswijzen is

aangegeven en die kunnen

worden beoordeeld. Dat

alleen al is een grote klus,

want er staan verschillende

belangen tegenover elkaar:

die van de gemeente en die

van vele belanghebbenden

in het gebied. Daarnaast

spelen de ruimtelijke inde-

ling en de toekomst van

Zandvoort ook een belang-

rijke rol. De komen de tijd zal

de hoorcommissie zich be-

raden over de zienswijzen

en de toelichtingen hierop,

waarna zij met een advies

richting college en raad zal

komen.

CARTOON
OPEN DAG BEGRAAFPLAATS

fX <s-

Raadsvergadering 2 augustus

Raadsvergadering draaide om moties

De korte agenda van de raadsvergadering van afgelopen

dinsdag zorgde er niet voor dat het uiteindelijk ook een

korte vergadering werd. Een interpellatie en aanvankelijk

2 moties zorgden voor de nodige discussie.

Met name de moties van

het CDA en GBZwa ren aan-

leiding van meer dan een

uur discussie. Beiden wer-

den ingediend om te voor-

komen dat de weekmarkt

de komende vijf jaar op

het Zwarte Veld zal komen.

Naar verwachting zal dit

voor behoorlijk extra par-

keerbelasting zorgen voor

de omwonenden. Allerlei

argumenten werden aan-

gedragen en diverse andere

locaties werden onder de

loep genomen, burgemees-

ter Niek Meijer was echter

niet te vermurwen. Hij ver-

ving de afwezige wethou-

der Wilfred Tates en kon

dus niet zo exact zijn als

hij misschien wel wenste.

Het grote punt van Meijer

was de veiligheid waar hij

als portefeuillehouder wel

mee te maken heeft. Een

aantal alternatieve locaties

is volgens de brandweer on-

veilig en dus niet geschikt.

Een punt waar alle fracties

het over eens waren was
de weg die door Tates be-

wandeld was. Vooral het

gebrek aan communicatie

met de bewoners werd

door iedereen gehekeld. In

tweede termijn kwam de

VVD bij monde van Belinda

Cöransson met een derde

motie die een systeem

van dagparkeerkaarten

voor de bewoners van de

Koningstraat en omgeving

voorstond. Volgens de bur-

gemeester was die motie

echter niet nodig omdat

het college die weg al be-

wandeld had waarna de

motie werd ingetrokken.

Hij ontraadde de beide

andere moties die na

stemming dan ook geen

meerderheid achter zich

kregen.

De CDA-interpellatie over

de gang van zaken rondom

de aankoop van strand-

paviljoen Venice Beach

werd vooral gekenmerkt

door het door allefracties

geconstateerde gebrek

aan beleid aangaande de

eventuele vermindering

van het aantal paviljoens.

Het college wil een kwa-

liteitsslag maken op het

strand en wil daartoe tot

vermindering overgaan.

Terecht maakten de frac-

ties daartegen bezwaar

omdat dit soort zaken

niet vastgelegd zijn en er

slechts nu en dan zijde-

lings over is gesproken.

Volop activiteiten rondom de AiGP
Voor de derde keer op rij mag de organisatie van Cir-

cuit Park Zandvoort het startsein geven voor een nieuw

seizoen AiCP. Evenals vorig jaar heeft de Stichting i

Zandvoort weer een groot scala aan activiteiten rondom

dit feest georganiseerd.

Daarover willen wij u ko- is, is het volgende. Stichting

mende week verder infor- ï Zandvoort wil graag de on-

meren. Wat wel van belang dernemers van Zandvoort

enthousiast maken voor het

evenementen heefteen eta-

lage wedstrijd uitgeschre-

ven. De ondernemer met de

mooiste door de AiGP geïn-

spireerde etalage krijgt een

mooie prijs. Ook daarover

komende week meer. Heeft

u nog even de tijd om iets

moois te verzinnen!

Nieuw zebrapad op Hogeweg

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente de belofte van een

zebrapad op de Hogeweg, nabij de Oranjestraat, ingelost.

De nieuwe oversteekplaats was al lange tijd een grote

wens van een groep omwonenden. Hierdoor kunnen zij

veilig deze vrij drukke straat oversteken.

^"jÉI
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Eigenlijk stond deze over-

steekplaats, die ook in het

Gemeentelijk Verkeers- en

Vervoersplan is opgenomen,

pas in 20og op het program-

ma om aangelegd te worden.

Door enkele schriftelijke ac-

ties van bewoners heeft het

college de realisering van

dit zebrapad nu naar voren

gehaald. Binnenkort zullen

nog de bloembakken wor-

den verwijderd en de opstap

van de beide stoepen voor

rollators, kinderwagens en

dergelijke geschikt worden

gemaakt.

COLUMN
Volgens mij...

is de zomer voorbij. Dat is niet

alleen aan detemperatuurte

merken. Ook de verenigingen

zijn begonnen met het nieu-

we winterseizoen. Zelfs het

aanbod om mee te doen met

creatieve en educatieve cur-

sussen liegen er niet om. Zo te

zien maakt Zandvoort zich op

voor een gevarieerd cultureel

seizoen. Want wie heeft geen

zin in de uitvoeringen van de

vele koren die Zandvoort rijk is

of de toneel-, cabaret- en jazz-

voorstellingen in De Krocht?

Hoewel de burgers op

het culturele vlak erg actief

zijn, blijft de animo bij de

gemeente erg mager. Deze

desinteresse suddert al jaren

voort. Kijk maar eens naar

het voormalige kerkgebouw

'De Krocht'. Ondanks dat ik

met veel plezier de activitei-

ten in De Krocht volg, gruwel

ik al bij het idee om urenlang

op een onmogelijk doorzwie-

pend plastic stoeltje te zitten.

Na een voorstelling heeft de

fysiotherapeut de volgende

dag weer een aardige klus.

Ook achterde coulissen moet

het vreselijk zijn. Het voldoet

niet aan de eisen die gesteld

worden aan een uitvoerings-

ruimte. Deze opmerking staat

zelfs zwart op wit in het boek-

jevan drs. Maaike Verberk. Zij

heeft in 1996, in opdracht van

de gemeente, een onderzoek

gedaan naar het gemeente-

lijke beleid over de kunst in

Zandvoort. In een van haar

conclusie's zegt ze dat het

Zandvoort ontbreekt aan een

aantalgoed urtgerusteaccom-

modaties! Ook de werkgroep

Cultuur heeft in 2007 een wer-

vend advies aangeboden. Er is

niets mee gedaan!

Over een poosje wordt de

spoeling nog dunner als het

Gemeenschapshuis wordt ge-

sloopt.Wat blijft erdan aan ac-

commodatie's over? Wordt het

voor de verenigingen 'samen

spelen, samen delen' in de

brede school of De Krocht? Of

gaat het college 'héél

hard aan de slag' om ™

Zandvoort een jaar- -*

rondaccommodatie ^
aan te bieden? "3

J>



/tl'"'""«M&

V?tn- en v/'fgrrt-rhtrtr r.TT <fr JrGrttr&nvfgrifl

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Avocado met krab)'garnalen
Franse uietisoep

Carpacio

Tongfilet botersaiis

Mixed Grill

Scholfilet

Palacinha
€16,75
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Ria en Charl Bos
50 jaar GELUK!

Op 4 september 20ÖS zijn

onze fantastische ouders en

opa en oma 50 jaar geirouwd.

Van harte gefeliciiee-rd namens
d& kinderen en kleinkinderen.

BURGERLIJKE STAND

16 AUGUSTUS - 29 AUGUSTUS 2008

Geboren:

Ma reus FrederikMartijn,zoon van: Maathuis, Mich iel Ad riaan

en: Abas, Fleur Elisabeth Rudolphine.

Tom, zoon van: Meijerink, David William en: Koper, Sabrina.

An gel Jersey dochter van: de Boer, Sidney Peter en: Da nen berg,

Alexandra Maria.

Tijn Hendricus Ma ri n u s, zoon van: Jansen, Johan nes Dingen us

en: 5tuurman, Elisabeth Maria.

Julia Angelika, dochter van: Oosterveld, Klaas en: van der

Spiegel, Jessica.

Ondertrouwd:

Feizaskari,Siroos en:Aghai, Delaram.

ten Velden, Paul Eric en:Valks,Johanna.

Gehuwd:

Mul, Mich el Johan nes Simon en: Hall, Abigail Elizabeth.

Kortleve, Paul Jörgen en: Igel, Renée Marie-Louise.

Ploegs ma, Wouter Evert en : Sm it, Jil liza.

van Galen, René Ka rel Hendrik en:van Dansik, Ursula.

Hobbelen, HubertusRemigius Wilhelmus en: Moll.NellyGerda.

Gazan, Benjamin llja en:Ouwehand,Cornelia Dirkje.

van Oostrom,JohannesWilhelmusen:vanOverdijk,Catharina

Johanna Maria.

Overleden:

van den Broek, GerardusJohannes, oud 84jaar.

van Velsen,Margaretha Jacoba,oud 58 jaar.

Friederich, Eveline Wilhelmine, oud 62 jaar.

Meeth geb. Kühr, Kathe.oud 85 jaar.

Kwakkenbos.Cornelts Ignatius Emmanuei, oud 57 jaar.

Hoefnagel, Jacobus Laurens, oud 82 jaar.

Sa nd bergen geb. Anröchte, Johan na Hendrika,oud 86 jaar.

Kreuger geb. Molenaarjannetje, oud 91 jaar.

Vie rveijzer geb. La nsman, Johanna Maria, oud g2jaar.

Franken geb. Kerkman.Mengsje, oud 85 jaar.

EVENEMENTEN AGENDA
, x . Week 36 «2008
September

6 Korendag -24 koren uit heel Nederland

zingen in de kerk. 10.00 tot 22.00 uur,

Protestantse kerk, gratis toegang

6 Open dag-Algemene Begraafplaats. 13.00-17.30 uur

6+7 Trophy of theDunes - (autoraces) Circuit

7 Rommelmarkt - Parkeerterrein Pluspunt/

Vomar, 10.00-15.00 uur

13 Open Monumentendag - Landelijk

13+14 HARC CP Classic- (autoraces) Circuit

19 Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht

21 Classic Concerts - Protestantse Kerk

27 Stads- en Dorpsomroepersconcours -

Kerkplein

28 Zilveren Kruis Achmealoop - Halve

Marathon Duinpieperpad en Visserspad

28 Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Hoera!
7 september wordt

Laura Castien
\8 jaar

Van harte gePeWciteerd meissie!

Mama, papa en oma
Oanny, Linda en Mickael, Tijmen . Grand Café Donzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52 ,

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Accountants kantoor
drs* H.G. Huppelschote

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

ac-c-ountantscorirrole i jaar"rekening * befasting adviezen

administratieve dienstverlening * management ondersteuning

Sfl

Een tijdperk komt ten einde
Na ruim 30 jaar sluit de 'NZH' restauratie haar deuren. Uitbaters Harry en ToosHoejenbos

gaan met pensioen omdat de gemeente het pand in verband met het project Louis Davis

Carré leeg opeist. Het 'sociale praathuis' van Zandvoort is niet meer.
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Vrijdag 29 augustus jongst-

leden kwam een einde aan

30 jaar sociaal gebeuren

binnen de Zandvoortse ge-

meenschap aan de Louis

Davidsst raat. Vanaf 15.00 uur

konden de vaste gasten nog

één keer 'gebruikmaken' van

het royale echtpaar. En dat

hebben ze geweten! Naar

schatting kwamen ca. 400

gasten een laatste groet aan

het markante gebouwtje met

de even markante uitbaters

brengen. Dat ging gepaard

met de nodige drankjes en

hapjes. De 'Ba na nas', een vas-

te groep 'vrijdagklanten' die al

jaren in dit etablissement op

vrijdag het weekend verwel-

komt, bood namens de vaste

gasteneen reis aan. Uiteraard

haalde de speaker van dienst,

de uiterst welbespraakte en

voor velen een onverwacht

grappige Henk Kinneging,

nog enkele anekdotes aan

en kreeg daardoor de lachers,

met Harry en Toos voorop, op

zijn hand. Het bleef nog lang

druk en gezellig aan de Louis

Davidsstraat die nooit meer

dezelfde straat zal zijn!

Succesvolle open dag Pluspunt
Afgelopen zaterdag presenteerde Pluspunt tijdens een open dag de mogelijkheden die

er in het nieuwe gebouw geboden worden. Vlak voor het winterseizoen, ais de cursussen

weer van start gaan, hebben veel bezoekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook

eens met Pluspunt zelf kennis te maken.

Natuurlijk is het niet alleen ners als voor gevorderden Zandvoortse inwoners als

het wijksteunpunt. Ook zijn er diverse mogelijkhe- gast meespeelden,

worden er op allerlei gebied den. Belangstellenden kon-

cursussen aangeboden: van den zich op deze dag ook al Meer informatie over de

schilderen tot muziek, van inschrijven voor de cursus diverse activiteiten die in

digitaal foto's bewerken tot van hun gading. Tevens was Pluspunt Noord worden ge-

buikdansen en van bridge een aantal zorginstellin- organiseerd kunt u vinden via

tot akido (zelfverdedigings- gen aanwezig. De open dag detotaalvernieuwdewebsite

port). Het aanbod is dus zeer werd opgeluisterd door een www.pluspuntzandvoort.nl

divers en voor zowel begin- drumband waarin diverse of krijgen via tel. 5740330.

Met OOG en OOR
E>E BADPLAATS DOOR

m

heeft gebruik gemaakt

van de ZandvoortPas maar

dan wel in ander verband.

In een gevonden porte-

monnee zat onder andere

Skatebaan

september begin-

nen de werkzaamheden

n de Louis Davids Carré

net het afbreken van

de Mariaschool die nu

leeg staat en het bouw-

rijp maken voor de brede

school. Daarvoor zal de

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Multifunctioneel Dichter bij Zee gezocht van 10.00 uurtot 20.00

Met de ZandvoortPas heb De voorbereidingen op de uur nog wél geopend,

je niet alleen voordeel bij verkiezing van de nieuwe Het telefoonnummer
de weekaanbiedingen van Dichter bij Zee zijn in volle 023-5714445 wordt bij af-

de diverse aangesloten gang. Tijdens Kunstkracht wezigheid automatisch

winkeliers. Ook de politie 12, de kunstmanifestatie die doorgeschakeld naar

in het weekeinde van 10 tot Medisch Netwerk. Het is

en met 12 oktober georgani- nog niet zeker of demedi-

seerd wordt, zal de nieuwe sche post tijdens de Ai GP

Dichter bij Zee bekend ge- open is maar dat zal bij-

maakt worden. Denk je dat tijds worden vermeld,

een ZandvoortPas. Op de jij hét schrijftalent bent die

pas staat wel de naam Zandvoort in al zijn facetten

maar niet het adres. Om kan beschrijven dan moetje

de portemonnee aan de snel reageren. lederedichten-

rechtmatige eigenaar te- de inwoner van Zandvoort

rug te geven, belde de po- van 18 jaar of ouder kan zich

litie naar het kantoor van tot 12 september bij de ge-

de Zandvoortse Courant meente voor deze eervolle

voor nadere informatie. De titel aanmelden. Er zijn wel

portemonnee met inhoud een aantal voorwaarden

kon door deze bijzondere waarjeaan moetvoldoen.Op tijdelijke skatebaan op

actie weer teruggege- de website www.zandvoort. het speelter rein aan de C.

ven worden aandegedu- nlkanje deze voorwaarden Slegersstraat weer plaats

peerde. Een goede reden vinden. Via de mail dichter- moeten maken voor de

om deze multifunctionele bijzee@zandvoort.nl kunnen nieuwbouwvan de brede

ZandvoortPas(poort) snel geïnteresseerden informatie school. Bij navraag is, na

te bestellen. aanvragen en zich ook aan- een jaar bedenktijd, nog

melden. geen besluit genomen
Vroege Kerst waar de skatebaan naar-

In de mr.Troelst rast raat viel Eindelijk geslaagd toe gaat. Misschien we-

de Kerst dit jaar wel erg Per 15 september is het dan ten de jongeren zelf wel

vroeg. Tijdens hetorganise- zover. Burgemeester Niek een geweldig plekje voor

ren van het 10de TroeIBBC Meijer en zijn vrouw hoeven

werd het idee geboren om niet meer heen en weer te

rijden tussen Nibbixswoud

en Zandvoort om aanwezig

te zijn bij openingen en an-

dere activiteiten. Want om te

voldoen aan dewoonplaats-

verplichting voor de eerste

burger van Zandvoort is de

intensieve woningspeur-

tocht beloond in een tijde-

lijk huurappartement aan

de Hogeweg.Voor het gezin

Meijer zullen er rustiger tij-

hun felbegeerde speel-

voorziening?

de mr.Troelstrastraat om te

toveren in een echt kerstbos

met Kerstmannen, -vrou-

wen en -engelen. Zelfs eei

verdwaalde paashaas werd den aanbreken. Welko

gesignaleerd! In plaats van Zandvoort.

dejaarlijkse barbecue werd

er een 3 gangendiner a la Einde seizoen

Kerst geserveerd. Het klap- De dienst huisartsenpost

stuk van de avond was een waar inwoners en toeristen

bezoek van soldaten van het

Leger des Heils. De kerst-

boom kan blijven staan

want over 15 weken is het

al weer zover. Misschien is

er dan wel een zomerfeest

in deTroelstrastraat?

Nieuwe expositie

Elke maand wisselt de

expositie in de openbare

bibliotheek de Duinrand

in Zandvoort. In de

maand september ex-

poseert Margriet Groos

- Swagerman, geboren

in Umuiden, haar aqua-

rellen. De kunstwerken

zijn tijdens de openings-

tijden van de bibliotheek

te bezichtigen. Ook het

Zandvoorts Museum gaat

haar expositie verwis-

selen. Tot en met 7 sep-

tember is de geweldige

bijeen huisartsen assistente tentoonstelling '60 jaar

in het gebouw 'De Rotonde' circuit Zandvoort' nog te

tijdens drukke zomerse bewonderen. Voor dege-

weekenden terecht konden, ne die nog niet geweest

is vanaf 2 september geslo- zijn, is het de laatste kans

ten. De EHBO post daaren- om er alsnog naartoe te

tegen is (weersafhankelijk) gaan.

^



Vrijehuizenmarkt
meii too ruw huis r

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Julianaweg 25 Zandvoort

van Zandvoort, ligt dl

ing (type 2/1 kap) op i

jime voor-, zij- en achtertui

leeriï dient (e worden;

S met fontein, brede

' En het hartvan het geliefde 'Groene Hart

charmante 30-er jaren halfvrijstaan de wo
ceel van ruim 500 m* met garage en een i

' Een woonhuis (bj 1937) welke volledig gerent

1 Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toi

schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;

1 1" verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2

balkon;

1 Aan u de kan; van dit charmante huis op een toplocatie een droomtu

' LET OP: DIT HUIS 15 UITSLUITEND TE BEZICHTIGEN VAN 26 AUGUSTUS 2008

TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2008 EN BIEDINGEN GESCHIEDEN UIT5LUITEND

OP BASIS VAN VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

i Woonoppervlakteca. I80m'(e>;cl garage), perceel 504 m', inhoud ca. 430 m

Verkoop bij inschrijving

Willem Draijerstraat 23 Zandvoi

• Hoekwoning met o.a. 4 slaapkamers, oprit voor 2 auto's, t arage en

riante tuin {ca. 200 m-'i rondom!

• Gelegen in rustige woonomgeving in Zandvoort Zuid,

• Deze eengezinswoning dient deels gerenoveerd te worden;

• Begane grond: o.a. hal, toilet met fontein, living met schuifpui na r achtertuin,

toegang tot semi open keuken met toegang tot achtertuin;

1' verdieping l ïi.ïöpi öhi^i;, Ijsdkaner vzv doucheruimte en wa afel;

2' verdieping: 1 ruime zolderkamer met dakkapel aan oostzijde;

• Voortuin op het westen, zijtu in en achtertuin op het oosten met s" enen schuur

en achterom;

• Bouwkundig rapport ter inzage bij verkopend makelaar;

• Oplevering op korte termi|n mogeli|k;

• Woonoppervlakte ca. 110 m', perceel 280 m', inhoud ca. 280 m3

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

H Burg. Van Alphenstraat 61-14 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 259.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Verkeersm aatregelen

rondom AiGP weekend
Om alles in goede banen te leiden, heeft het college een

aantal verkeersmaatregelen genomen rondom de ko-

mende AiGP, van 3 tot en met 5 oktober aanstaande. Een

aantal straten zal volledig en voor alle verkeer afgesloten

zijn. Zo zullen alle straten die op de burg. Van Alphenstraat,

die zelf volledig afgesloten zal zijn vanaf de rotonde tot de

aansluiting met de Van Lennepweg, uitkomen doormiddel

van dranghekken die voorzien zijn van een verbodsbord

worden afgesloten.

de gemeente. Deze worden

momenteel gedrukt en de

gemeente zal via adverten-

ties laten weten wanneer

betrokkenen ze op kunnen

halen. De aankondiging

wordt zo rond medio sep-

tember verwacht.

De gemeente vraagt alle

ondernemers hun leveran-

ciers er op te wijzen dat

Zandvoort de gastheer is

van de AiGP en dat dit na-

tuurlijkgevolgen heeft voor

de bereikbaarheid van onze

woonplaats tijdens de race.

Ook heeft de gemeente alle

sportverenigingen gevraagd

om rekening te houden met

de AiGP en om tijdens dit

weekend geen grote wed-

strijden te organiseren.

Vanaf maandag 8 septem-

ber kunt u op de gemeen-

tewebsite AiGP-onderdeel

raadplegen, duidelijk ge-

markeerd op de homepage.

De gemeente plaatst daar

alle relevante gemeente-

informatie.

Deze en andere maatre-

gelen zullen via een brief

aan de bewoners, onder-

nemers en werknemers
van Zandvoortse bedrijven

die door de maatregelen

getroffen zullen worden.

Inmiddels heeft de ge-

meente de strandpaviljoen-

In ouders aangeschreven.

Het verzoek is; of ze blijven

ook dit weekend nog open

of ze zijn al bezig met het

afbouwen van hun pavil-

joen, maar in ieder geval

wil de gemeente niet dat

ze tijdens dit evenement

met hun spullen rondrijden.

Daarvoor is het gewoon
te druk tijdens het Ai GP

weekend.

Ondernemers en werk-

nemers van Zandvoortse

bedrijven kunnen gratis

doorrijkaarten ophalen.

Inwoners laten hun pas-

poort of rij bewijs zien. Sta at

daarin nog niet vermeld dat

zij in Zandvoort woonach-

tigzijn, dan kunnen ookzij

een doorrijkaart ophalen bij

OV-chipkaart

ook in Zandvoort 6Q
De nieuwe chipkaart die de overheid aan het ontwikkelen

is voor het openbaar vervoer, is vanaf 1 september ook op

de buslijnen 80 en 81 van Connexxion geldig.

Reizigers die in het bezit zijn

van een OV-chipkaart kun-

nen op diverse lijnen hun

chipkaart gebruiken. Het

eventueel overstappen op

een lijn zonder de appara-

tuur voor de OV-chipkaart,

zult u nog steeds een strip-

penkaart nodig hebben. De

strippenkaarten overige pa-

pieren vervoerbewijzen blij-

ven dus vorlopig nog geldig

op alle bussen. Bij vragen of

het aanvragen van de OV-

chipkaart kunt u contact

opnemen met de klantenser-

vicevan Connexxion (telefo-

nisch via: ogoo - 2666399

(lokaal tarief) of via de web-

site www.connexxion.nl).
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Wethouder bij EénVandaag

Wethouder Marten Bierman is gisteren kort aan het woord

geweest bij het TV programma EénVandaag. Hij gaf een

verklaring namens Zandvoort over de commotie die is ont-

staan na een rapport waarin staat dat de zeespiegel moge-

lijk 1 meter zal gaan stijgen.

Etos

Rond20i2zalereen beslissing

worden genomen voor wat

betreft het ophogen van een

gedeelte van deZandvoortse

Zeereep. Bierman:"Zandvoort

moet aan zee blijven liggen.

De kustverdediging in zee

moet onderwater aangelegd

worden en niet, zoals één van

de voorstellen, boven water

uitsteken en dan geschikt

worden gemaakt om er iets

op of mee te doen."

Maarergebeurtmeerophet

gebied van kustversterking

en kustverdediging. Op 30

september aanstaande zet-

ten de gemeente Zandvoort,

de provincie Noord-Holland,

het ministerie van Verkeer

en Waterstaat en het hoog-

heemraadschapvan Rijnland

hun handtekeningondereen

intentieverklaring, die in de

komende drie jaar zal lei-

den tot een definitief plan

voor de versterking van de

Zandvoortse kust. Uiteraard

betrok de wethouder ook

de Middenboulevard erbij.

"Een rij zandbanken ver op

zee zorgt ervoor dat de zone

die veilig is verder zeewa arts

komt te liggen. Daardoor

mag Zandvoort meer doen

in de Midden boulevard zoals

bijvoorbeeld het realiseren

van ondergrondse parkeer-

garages."

Vergoedingen voor

brillen en contactlenszen

Voor dragers van een bril of contactlenzen, zijn diverse

tegemoetkomingen of vergoedingen mogelijk. Daar gaat

vanaf2009 wel iets in veranderen: de teruggave van de be-

lasting verdwijnt. Zandvoort Optiek informeert u graag.

Het jaar 2008 is het laatste jaar om nog te profiteren bij

aanschaf van een bril of len-^zen van de 'aftrek buitengewone

uitgaven'. In 2009 verdwijnt de aftrekpost brillen en lenzen

volledig. Het loont zeer de moeite om te berekenen of de aan-

schaf dit jaar nog voordeel ople-vert. Dit kan, afhankelijk van

uw inkomen en persoonlijke situatie, behoorlijk oplopen.

Teruggave zorgverzekering

In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverze-

keraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht

wordt soms de indruk gewekt dat u voor zo'n vergoeding

enkel terecht kunt bij optiekketens. Niets is minder waar.

ledere zorgverzeke-raar geeft u, indien u het juiste pakket

hebt, een vergoeding op brillen en lenzen bij elke opticien,

dus ook bij Zandvoort Optiek, Kerkstraat 34-36.

door Erna Meijer

Doordat de Etoswinkel deze week is verhuisd van de Jupi-

ter Passage naar de Kerkstraat, leek het ons goed eens aan-

dacht te besteden aan het Zandvoortse filiaal van één van de

grootste drogisterijketens van ons land.

De geschiedenis van Etos

(Eendracht, Toewijding,

Overleg en Samenwerking)

gaat terug tot 1918 toen werk-

nemers van het Eindhovense

Philips een coöperatie op-

richtten met als doel kruide-

niers-en drogisterijwinkels

te exploiteren. In 1931 werden

dewinkels geprivatiseerd en

in 1973 nam Ahold de keten

Het heeft lang geduurd voor-

dat in Zandvoort een filiaal

werd gevestigd, namelijk in

oktober 2005. Thans werken

er negen personeelsleden en

volgens assistent-drogiste

Friederika Kofier is dit een

heel leuk team, waardoor het

altijd gezellig werken is.

Etos biedt een breed assorti-

ment voor elke portemonnee,

met keuze uit tal van bekende

topmerken. Maarookeen uit-

gebreide en scherpgeprijsde

collectie van het eigen merk

dat zich qua kwaliteit kan

meten met A-merk produc-

ten. Friederika: "Wij zijn heel

sterk op de markt met alles

op het gebied voor baby's.

Dit varieert van meer soorten

babyvoeding, de exclusieve

verkoop in Nederland van de

milieuvriendelijke babypro-

ducten van Nature Babyca re,

een enorme collecties penen

tot babyspeelgoed."

Etos besteedt.o.a.via Internet,

veel aandacht aan de oplei-

ding van de medewerkers,

want de klanten goed ad-

viseren staat hoog in het

vaandel. Dit geldt vooral bij

de verkoop van geneesmid-

delen. Dat blijkt ook wel uit

het feit dat Etos Zandvoort

zich een gecertificeerde dro-

gisterij mag noemen. Dit

certificaat vormt het bewijs

dat de drogisterij voldoet aan

een reeks strenge eisen en

waarborgen bij de verkoop

van zelfzorggeneesmiddelen.

Men moet continu voldoen

aan strenge kwaliteitseisen

en ook wordt de vakkennis

van de (assistent-) drogist,

die altijd in dewin kei aanwe-

zig dient te zijn, regelmatig

gecontroleerd.

Uiteraard kunt u uitgebreid

terecht voor zowel vrouwen

-

als mannencosmetica en

voorop reis is er, heel handig,

een groot aanbod aan mini-

verpakkingen shampoos en

bodylotions. De vitaminelijn

biedt tevens genoeg keus.

Friederika: "Wij doen ons

best om de klanten zo goed

en vrolijk mogelijk de deur te

laten uitgaan. Dat kan door

bijvoorbeeld de cadeautjes

zo leuk mogelijk in te pak-

ken, maar ook door de klant

serieus te nemen en diens

privacy bij de aanschaf van

bepaalde artikelen te bewa-

ken.

Etos is vanaf 4 september te

vinden in de Kerkstraat 31,

Zandvoort. Tel. 5732268.

Openingstijden:

maandagn.oo-i8.oo uur,

di.t/m vr. 09.00-18.00 uur,

za. 09.00-17.00 uuren

zondag 12.00-17.00 uur.

J>



Woningverkopen? Kies de actieve NVM makelaar!

Deze zéér verrassende en sfeervolle 3-kamer bo-

venwoningheeft twee uitmat e zonnige balkons

en is gelegen op de ie etage. Het is uitstekend

gelegen aan de Van Speijkstraat net buiten het

centrum. Het beschikt over een royal

eetkamer, een moderne keuken, 2 prettige

slaapkamers en een verzorgde badkamer. Er zijn

voldoende parkeermogelijkheden in het vergun-

ningen gebied. U bent van harte welkom.

• Openslaande deuren naar het zonnige balkon;

• Ideaal als starters woning nabij het centrum;

• CV. ketel bouwjaar ca. 2000;

• Woonopp. ca. 95 m', bouwjaar circa 1935.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrij-

staande woning is gelegen in het karakteristieke

centrum. Diverse authentieke details zijn aan-

wezig zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen,

de fraaie deuren en de hoge plafonds. De patio

doet mediterraans aan, biedt veel privacy en op

het dakterras is het heerlijk genieten van de zon!

De woning beschikt over 4 slaapkamers én een

• Unieke woning met karakter;

• Het tuinhuis biedt verhuur mogelij khede

• Moet van binnen gezien worden;

• Woonopp. ca. ï^om 3
,
perceelopp. 143 m 3

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

GREEVEN
i;i .1 k t I ,1 ,1 : (I 1 |

11. ji.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Deze uitermate royale en recentelijk gi

veerde vrijstaande villa is gelegen op een roya

perceel grond en het heeft bijzonder veel te

bieden!! Thans ingericht

verhuurbedrijf, maar tevens geschikt voor bijv.

praktijk aan huis. Tuin met meerdere zonne-

terrassen, oprit, 9 slaapki

de gasten en eetzaal, etc, etc. Voor een volledigi

omschrijving, zie: www.greevenmakelaardij.nl.

• 5tenen berging in de achtertuin;

• Authentieke detai

hoge plafonds

• Woonopp. ca. 340 m=, perceelg rootte 5591

Vraagprijs: € 987.500,= k.k.

Dit halfvrijstaande royale en zeer goed onderhou

den woonhuis is gelegen op een aantrekkelijke

locatie nabij de zuid-duinen. Het beschikt

een fraaie keuken, 4 slaapkamers, een moderne

badkamer, een ruime achtertuin en een garage

met een oprit voor meerdere auto's.

• Halfvrijstaande wonin

tuin;

• Gelegen in een kindvriendelijk

de zuid-duinen;

• Garage én oprit voor meerdere

• Perceeioppervlakte 333

ca. 140 m',

sfeervolle bovenwoning welke voor-

zien is van authentieke details. De woning heeft

drie slaapkamers en is gelegen op een levendige

locatie op loopafstand van het centrum en het

strand. Deze woning moet u van binnen hebben

een goed beeld te krijgen.

• Geheel voorzien van dubbel glas;

• Centraal gelegen op loopafstand var

strand, centrum en station;

• Het geheel verkeert in goede staat v.

onderhoud;

• Woonoppervlakca. 115 m 3
.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Deze bijzonder goed onderhouden én half-

vrijstaande woning is in het karakteristieke

centrum gelegen. De woning heeft veel te

bieden en moet van binnen gezien wordenl

Het beschikt o.a. over een sfeervolle woonkamer,

een moderne open keuken, 3 slaapkamers, een

fraaie badkamer en een knusse patio met privacy.

Het is in 2001 geheelgerenoveerd.

• Fraaie woning In populaire prijsklasse;

• Gezellige patio met werkende waterpomp;

• Deel van het dak vernieuwd in 2006;

• Woonopp. ca.90 m 3

,
perceel grootte: 69 m 3

.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Deze bijzonder royale halfvrijstaande z-onder-

1 kapwoning is gelegen op slechts 100 meter

van de aantrekkelijke zuid-duinen. De woning is

geheel gerenoveerd en onlangs is de achterzijde

uitgebouwd. De woning heeft veel te bieden

zoals een ruime living, een moderne keuken,

3 slaapkamers, 2 badkamers, een garage met

oprit en een heerlijke tuin!

• Uitstekend onderhouden woonhuis op een

gewilde locatie;

• Gerenoveerd in 2001 met veei gevoel

• Bijzonder royale living van ca. 75 m 3
;

• Woonopp; ca. 170 m 3

,
perceelopp: 263 rr

1 L-et.i I

Vraagprijs: € 599.000,= k.k.

)it moderne en frisse 2- kamerappartement is

;elegen op de eerste etage van een kleinschalig

ppartementencomplex en heeft een schitterend

chtl Het gehele appartement is in 2003 fraai

gerenoveerd en kan zo betrokken worden!

Er zijn parkeermogelijkheden en in de onderbouw

is de berging aanwezig.

• Modern appartement en zo te betrekken;

• Verzorgde keuken en eikenvloer aanwezig;

• Woonoppervlakte: ca. 60 m 3

;

• Servicekosten: € 212,= p/m incl. voorschot

stoken.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

nnm
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na ^jHEEfl
TimoGreeven
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John Cleveland College Band

Vrijdagavond jongstleden traden in een jammer genoeg

zeer slecht bezette Protestantse kerk de studenten van

het John Cleveland College uit Hinckley, Engeland op. In-

ternationaal hebben deze leerlingen, in leeftijd variërend

van 14 tot 18 jaar, inmiddels genoeg ervaring opgedaan en

ook hebben enkele leden hun sporen reeds verdiend met

optredens in de beroemde Royal Albert Hall in Londen.

IJr'
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Dejonge musici in de Protestant e kerk

Onderde bezielende leiding leden tellende big band goed

van dirigentGarrySleath,die op dreef. Heerlijke muziek

zelf uitmuntend detrombo- uitvoornamelijkdejaren 40,

nebespeelt,wasvooralde24 50 en 60 van beroemde or- waardeerd. Daarna trad een

kestleiders als Glenn Miller,

Miles Davis, Count Basie en

Duke Ellington was te ho-

ren. Op een voor die leeftijd

zeer professionele manier

werden bekende stukken

als 'It don't mean a th ing

if you ain't got that swing',

'American Patrol', 'Fly me to

the Moon' of 'Watermelon

Man' met veel afzonderlijke

solisten gespeeld. Zeer knap

was de solo van Amanda op

saxofoon in 'Breathe' van H.

Lamar. Een groot compli-

ment gaat tevens naar de

erg goede solotrompettist.

Verrassend was de veelzij-

digheid van deze school. Zes

jongefluitisten, begeleid op

hammondorgel, speelden

overtuigend het klassieke

'Air' van J.S. Bach, maar ook

een zeer aparte uitvoering

van 'When the Saints come

arching in' werd erg ge-

String Septet op, gevormd

door zes violen en een cello

met eveneens een klassiek

stuk als 'Watermusic' van

G.F. Handel, gevolgd door

het Italiaanse 'O sole mio'.

Vier docenten van het

College vormden duide-

lijk met veel plezier een

'Barbershop choir', een in

ons land nauwelijks be-

kende zangvorm. A capella

worden,meestalopeen zeer

humoristische wijze, liede-

ren gezongen en het publiek

genoot volop van onder an-

dere hun interpretatie van

'Yes sir, that's my baby' en

'Toot, Toot, Tootsie'.

De Stichting Classic

Concerts heeft met deze

eerste samenwerking met

Club Europe Concerts Tours

de juiste snaar getroffen en

hopelijk vindt dit de komen-

de jaren een vervolg.
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Open Monumentendag
Zaterdag 13 september is de landelijke 'Open Monumen-

tendag'. De deuren van de Protestantse kerk staan daarom

van 11.00 tot 17.00 uur open voor belangstellenden. De edi-

tie van 2008 heeft als thema Sporen.

Zandvoortse Courant* nummer 36 4 SEPTEMBER 2008

Spreuk van de week:

C
Iemand die overal i'i'/i duidelijke ii/enin» over heeft, Tï=n

beeft hel duidelijk niet goed begrepen.

MarcoTerm.es

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)
[jj§]

Zondag circusclowns

in het muziekpaviljoen

Zondag 7 september vanaf 13.30 uur zijn clown Arie Bom-

barie en Lolly Ballon te gast in het Muziekpaviljoen op het

Raadhuisplein in Zandvoort. De gehele middag treden zij

diverse malen op met een spannend, spetterend, interac-

tief goochelspektakei.

DecircusclownsArieBombarie weer spetterende artiesten

en Lolly Ballon nemen ieder- te contracteren. Raadpleeg

een mee in hun wereld van daarom de komende weken

fantasie en magie. Samen uw krantvoorhet programma

presenteren ze deze komische, va n deze maand en dat van ok-

hippe show. Clown Arie is een tober.

echte goochelaar. Hij tovert

een wereld van kleur en

muziek.

De optredens in het

muziekpaviljoen, mogelijk

laakt door OVZ en de

gemeente Zandvoort,

zijn inmiddels niet meer

weg te denken uit het

Zandvoortse zondag-

middagbeeld. Tot en met

eind oktober kunnen de

Zandvoortse inwoners en

toeristen genieten van enter-

tain ment waarbij de organisa-

tie er in geslaagd is elke keer

Met het thema Sporen wor-

den duizenden monumenten

nóg nadrukkelijker dan an-

ders in historisch perspectief

geplaatst, en worden al die

andere overblijfselen uit het

verre en nabije verleden, zoals

landschapselementen, stra-

tenpatronen en bodemvonds-

ten met elkaarverbonden.

De keuze voor dit thema is

niet toeval lig: de inwerkingtre-

ding van de Wet op de arche-

ologische monumentenzorg

in 2007 en het toenemend

belang van bouwhistorisch

onderzoek in de monumen-

tenzorg hebben de Open

'K
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Zdterdag

13 September a,s

Kerkplein te Zantfroort

Monumentendag op het spoor

gezet. De Protestantse kerk is

geopend van 11.00 tot 17.00

uur. Gedurende de dag is er or-

gelspel op het Knipscheerorgel

en worden rondleidingen ge-

houden.

Openlucht rommelmarkt

Pluspunt Noord
Zondag 7 september organiseert stichting Pluspunt weer

een rommelmarkt in de open lucht. De markt zal plaatsvin-

den op het parkeerterrein van de Vomar en Pluspunt aan

de Flemingstraat in Nieuw-Noord.

Op de rommelmarkt worden men waarvan de opbrengst

uitsluitend tweedehands bestemd zal zijn voor goede

spullen aangeboden, zo- doelen zoals de stichting

als antiek, curiosa, boeken, Tsunami Weeskinderen en

sieraden, speelgoed, an- het Rode Kruis. De gratis

sichtkaarten, postzegels en markt begint om 10.00 uur

kleding. Ook zijn er weer kra- en duurt tot 15.00 uur.

Krant niet ontvanaen?
bZandvooetse

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl



lih bloemen,

ie weet wel waarom

Halteslraat 6} ZanAoort tel.: 01^-57 120 tó

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeien, lamen, deinen, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

11/3,2041 CB Zan 1 023-5737888

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GS ie landioort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemsei

Woningruil
Vinkeveen - Zandvoort
Aangeboden: drive-in met 5 kamers en kantoor

(of extra kamer). Tuin, balkon en eigen oprit.

In zeer goede staat in Vinkeveen: € 289.500 k.k.

Gevraagd: kleine woning of flat in Amstelveen of Zandvoort.

Telefoon

Mobiel

0297-263909

06-46696996

info® gematex

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen
HpQrtmn - jggj^j - jgwjtfag - Hmnrmit - zend****

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.Brw)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iS

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in een apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,:,

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 2 59

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Grote Kamerte Huur.

WC, bad & keuken.

Centrum Zandvoort.

Info: 06-53490026

Vanaf8sept.t/m3

okt. heb ikweerde

volgende aanbieding:

complete

gezichtsbehandeling

(bestaande uit: reiniging,

peeling, epileren, ver-

wijderen oneffenheden,

massage en masker)

en rug-schouder-

nekmassage.

Samen voor€ 55,-.

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

behandelingen te boeken.

Beautysalon Myrna.

06-4831 8230

De Bijbel zegt:

"Liefdevol en genadig

is de Heer, h ij blijft

geduldig en groot is zijn

trouw"(Psalm 103:8).

Hebt u een nood?

Mail naar gebed-zandvoort

SHIATSU.

Deze ontspannende

acupressuur massage

kan helpen bij 0. a. stress,

vermoeidheid, RSI,

pijn- en gewrichts klachten.

Tel. 023-5427858,

www.shiatsis.nl

mai .com

Gezocht:

zelfstandige hulp in

de huishouding.

3 ochtenden per week,

ma.+wo.+vr.

Ini. 06-5340084

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

vlot barpersoneel,

v.a.ig jaar,

voor discotheek.

Vrijdag & zaterdag.

Info: 06-53490026

T€ HUUR
LUXE LOODS

Ruim 330 M2 of 2x 1 1 5 m2
Inclusief; Automatische deuren.

Alarm en Kantoor

Studio - Opslag - kinderdagverblijf

of fitnesscentra etc. Prijs in overleg

KOCHSTRAAT 1 7ZHNDVOORT
Info 023-5738777

tijdens kantoor uren

ste klanten van de /,eem eermin

lot april zijn wij weer op de woensdagen gesloten.

Kunnen we lekker weer een dag in de week samen van onze kinderen genietei

Zaterdag 13 september kouden we voor

hajwigpnoevemj

Welke partij gaan we Je

komende winter verkopen?

Je -te U rlljU
Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printing|

www.printingpeople.nl

Dikke pret met de Bassie lachspektakelshow
"V

Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt

zondag 14 september met zijn lachspektakelshow

naar Zandvoort! Deze gezellige show voor de hele

familie is een heerlijke middag vertier voor jong en

De show is doorspekt met veel leuke liedjes,

doldwaze sketches en heel veel Bassie, en

staat garant voor twee uur lachen, schateren

en dikke pret. De voorstelling begint om
14.00 uur. Kaarten zijn te koop bij Bruna

Balkenende en mits nog beschikbaar op de dag

elf a idez

Gratis naar Bassie

De Zandvoortse Courant geeft maar liefst

30 toegangskaarten weg! Het enige wat je hoeft

te doen om kans te maken op een van de gratis

kaarten, is zo goed mogelijk deze kleurplaat in-

kleuren. Vergeet niet om je naam, leeftijd, adres

en telefoonnummer in te vullen! Inleveren kan

uiterlijk tot en met maandag 8 september bij de

Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2 of Bruna Bal-

kenende, Grote Krocht 18.

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Tel.:
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

HELE MAAND SEPTEMBER:

HUISCEMAAKTE ROOKWORSTEN |

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!

AkMivvaor Zvdwoor I Pu-Koudon.

0#eb» Kracht 21 -Q3i-i7i2BGD

^toerkoop. : rr
jr

Nu nieuw binnen:

klokken - lampen -

kristal enz.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zandvoortse
chocolade
flikken

een bakje 200 gram

* nu voor € 2,75

Medina Woninginrichters

10% korting

op ons uitsmijter

assortiment

Yow .,

FVitrïges
'T»pijl
r Vinyl

IfoenqCleaning Service *kö*

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

j. koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
|

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

FOTO MENNO GORTER

Cl Bi
fan 4/toeé

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

BI]

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

Halve prijs!

btoemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, aak Fleuro u;siell ngen

ffffffffïfffffff ; * * V*

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Gebraden gehakt

+

Achterham

VREEBURG Lln € 3 -25 '

at54 T. D23 5Ï12151

GMB CAflS 25
Kom eens lekker Ianchen

2 personen voor de prijs van 1

voor ZandvoortPas houders

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

^
er

gevuld voor
een mager

prijsje:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Gevuld
zandhaas
mopje

1 Van biologisch meel

met peccannolen -KT^Sj,

2e gratis

bod gekiig toten met woensdag 'lOseptember

:'ii jll'-iTi i" on/f ïL'jlii.nri;: !:"
.

.
iii-

1
-
:

1

1

flaadhutplein 2, Telefoon: 023-57 12 S65

Uw Rdres voor

acryl - olie - en aquarelver f,

scrap - découpage - 3D -

penselen - schildersdoeken-

ezels - schilderijen - kralen -

klei, enz. enz.

Alles voor uw hobby

en creativiteit

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-57 16119/info@tfaz.nl

", beach Bi henkh center

*w 10% Korting op
een massage
Kijk pwwW .neWw av«.nl

'3-57'3J5S°f InfoCnt

l 10% korting
op het gehele assortiment

Haltestraat 5,15712174, vrijdag koopavond I

do
ZANDVOORT PAS i

Persoonlijke benadering staat bij reisbureau KVSA

hoog in het vaandel ^m
De reiswereld heeft Annemare van Linde van reisbureau KVSA

altijd al erg geïnteresseerd. Verre reizen, nieuwe mensen ont-

moeten en vreemde culturen ontdekken. "Al die dingen

spreken tot de verbeelding. Je bent altijd met leuke

dingen bezig. Ik haal er voldoening uit om mensen te

helpen bij het vinden van een mooie en leuke vakan-

tiebestemming", aldus Anne Mare.

Door de komst van internet is er nu een groeiende

groep die hun vakantie via het web boekt. Is dit voor

AnneMareen haarcolleg'seen zorgelijke ontwikkeling?

"Door het internet is er inderdaad meer concurrentie

bijgekomen. Bij ons is het ook mogelijk om een reis via

internet te boeken via: www.boeklekkersnel.nl. Toch

zijn er nog genoeg mensen die het prettiger vinden

om naar een reisbureau te gaan. Een computer blijft

een machine. Wij geven mensen aandacht en een meer

persoonlijke benadering. Niet iedereen heeft zin, tijd of

de ken nis om al les zelf uit te gaan zoeken. Wij doen dat

wel, dat is ons vak", aldus Anne Mare.

Samen met haar collega's blijft Anne Mare goed op de

hoogte van de ontwikkelingen in de reisbranche onder

meer via studiereizen. "Klanten vinden het ook leuk om
onze eigen ervaringen te horen. Zo kunnen zeeën beter

beeld van het land krijgen. Verder geven wij onze klanten

ook al Ie praktische informatie die ze nodig hebben.Voor

ons is het belangrijk dat klanten goed geïnformeerd de

deur uit lopen. Mochten ze toch nog vragen hebben, dan

kunnen zij altijd meteen bij ons terecht.

Reisbureau KVSA biedt de klanten een breed assortiment

aan va kant iereizen, vliegtickets, hotels, visumdienst, reis-

verzekeringen en andere aan vul lende dien sten zoals ver-

zekeringen en autohuur. Ook voor zakenreizen bent u

KVSA bij het juiste adres. "Met één telefoontje kunnen

wij onze klanten wereldservice bieden. Zo hebben weeën

servicepakket voor zaken reizen waarbij we 24 uur per dag

beschikbaar zijn bij noodgevallen", vertelt Anne Mare.

ZandvoortPas

Voor Zandvoort Pas houders geeft KVSA op vertoon van uw
ZandvoortPas een gratis reistas cadeau. Altijd handig als

u besluit om op reis te gaan.

Reisbureau KVSA is te vinden in Cornelis Slegersstraat 4.

Voor vragen kunt u terecht op het gratis telefoonnum-

mer: 0800-2635 5872-

E-mail: reisbureau-zandvoort@kvsa.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.

Zate rdagto.00-1 6.00 uur.

Voor meer uitgebreide informatie:

www.reisbureaukvsa.nl.

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

1 aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-5428030.3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- GasU

KVSA Reisbureau

Nympheia - www.
Toerkoop Reisbun

Beach & Health Centn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding

-

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Zonfet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelt

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Halte

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstrac

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324,

Medina woninginrichters - Haltest

Radio en TV Stiphout - Grote Krocr

Mark Sjerps Internet - 06 1886883

Versteege's IJzerhandel - Pakveldst

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Five aan Zee I

Trattoria Vacirca -

1



ZATERDAG 6 SEPTEMBER ROADSHOW BU SAM VAN UNGEN
PROFITEER NU NOG BU ONS VAN DE ZOMERAKT1E

€ 500,- KORTING OP IEDER MODEL DAIHATSU

ROADSHOW DAIHATSU

ZATERDAG A.S.

6 SEPTEMBER
PHOEFHUDEN MEI

ALLE DAIHATSU

MODELLEN OP DE

AUTOBOULEVARD

PULSLAAN.

PftOFtTEEHNUVAN

€ 500,-
KORTÏNG
OP ALLE MODELLEN!
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C^Bn- Trevis M«-r««i«

Sam van Ling.cn Haarfern
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Tiïe Austratian Beachbar
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September Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

' Kroepoek
1 Mini Loempia's (8 stuks) _
1 Babi Pangang Speciaal 1 ^ '

t) '

1 Kipblokjesmet ketjapsaus 1 * ALLEEN AFHALEN
|

1 Foe Yong Hai
1 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (strootje richting station)

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 5 sept., aanvang 21.00 uur:

Martijn Schok
Boogie Woogie & Biues

Martijn Schok, piano

Rinus Groeneveld, saxofoon
Serge Shapko, contrabas

Menno Veenendaal, drums

Vrijdag 19 sept:
Zanger I Crooner / Entertainer

Shai Shahar (USA)
met Band!

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

ft bruna
SPONSORLOOP VOOR DE
KANKERBESTRIJDING
Op ii en 12 oktober loopt onze plaatsgenoot BERT BEUMER een

sponsorloop van 6o km voor de strijd tegen borstkanker. Uiteraard

is zijn doel het zoveel mogelijk geld bijeen krijgen om meer en

beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken.

Bruna Balkenende steunt deze actie van harte, en nodigt iedereen

uit een gift te geven voor deze aktie. Dit kunt u doen door een bijdrage

te storten op Postbank rekeningnummer: 3922900 onder vermelding

van: deelnemer: C.Beumer, deelnemersnummer: 1133 of door een gift

te deponeren in de collectebus die in onze winkel op de toonbank staat.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.asistershope.org

Voor de kankerbestrijding hebben wij ook nog de bekende gele

polsbandjes (Lance Armstrong stichting) en de rosé polsbandjes

(voor de strijd tegen borstkanker) te koop.

De volledige opbrengst hiervan gaat naar het genoemde doel.

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Dorpsgenoten
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door Erna Meijer

Maarten Koper

Een Olympiaganger, net terug uit Peking, wordt deze week

nader onder de loep genomen. Zelfs vier keer is de rasechte

Zandvoorter Maarten Koper (opa Jan de Koekkoek), aan-

wezig geweest bij de Olympische Spelen en dat kunnen

niet velen hem nazeggen. Maar daarover later.

De beroepskeuze voor Maarten, die vroeger voetbalde bij

Zand voortmeeuwen, was niet zo moeilijk. In eerste instan-

tie rondde hij in Amsterdam de Academie voor Lichamelijke

Opvoeding (ALO) af, waarna hij zes jaar als leraar lesgegeven

heeft, onder andere op de LTS in Haarlem. Toch trok

hem de op leid ing tot fysiotherapeut, waarvoor

hij in 1976 slaagde. Na gedurende twee

jaar het lesgeven en het werken in een

fysiopraktijk gecombineerd te heb

ben, besloot hij in 1978 samen met

Kees Bruin zelfstandig een prak-

tijk te starten. Eerst in de Passage

maaral snel in Nieuw Noord in de

Pasteurstraat, waar zij inmiddels

met acht mensen werkzaam zijn.

Maarten: "Al in 1976 ben ik ge-

deeltelijk in dienst gekomen bij de

honkbal bond, waar ikalssportfysio-

thera peut bij het Nederlandse B-tean

begon. Dit is een aparte specialisatie,

die inmiddels wel vereist wordt door de

diverse sportbonden maar destijds nog niet

gebruikelijk was. Daarna ast ben ikookgespecia

samenwerking met de honkbalbond beëindigd, maar twee

dagen later belde Cor van der Geest op met de vraag of ik bij

dejudobond wilde komen", herinnert hij zich.

Beijing 2008 was een geweldige ervaring. Hij was in to-

taal drieënhalve week in China aanwezig, waar hij de tien

Nederlandse, vrij succesvolle judoka's en een taekwondoër

onderzijn hoede had."Ondanks de lange dagen en het vooral

met de eigen sport bezig zijn, heb ik toch nog rede lijk veel van

de Spelen kunnen zien, zoals het turn en en de finalewedstrijd

van de hockeyda mes. Als begeleider ben je ook altijd aanwezig

bijdeopenings-en sluitingsceremonie, hoewel

het erg jammer was dat bij de opening

het Nederlandse team wel erg lang

loestwachten in deturnhal.waar

nauwelijks iets te zien was van

het spektakel. Opvallend was

voora I de zeer goede h u isves-

ting en de vriendelijkheid

van de bijna één miljoen

vrijwilligers."

seerd in manueletherapie. Voor topsporters is het belang-

rijk dat men na een goede diagnose weer snel kan trainen en

sporten. Zij krijgen een intensieve behandeling, waarbij onder

andere ook het intapen van de geblesseerde ledematen een

grote rol speelt." Dit houdt ondermeer in dat hij niet alleen

bij grote toernooien als de Olympische Spelen aanwezig is,

maarook bij alletrainingskampen in binnen-en buitenland,

evenals EK's en WK's.

Maarten Kope

Toch overweegt Koper om
dit leuke werk met jonge

mensen af te bouwen. "Zoals

gezegd kost het erg veel tijd

en ikwil nu meertijd met mijn

gezin doorbrengen. Ik ben al 37

ja ar getrouwd met Lydia en wij heb-

ben een dochter Mariëlle (27), die al ver-

gevorderd is met haar studie voor internist

en haar twee jaar jongere broer Maarten die, na

een studie medische biologie, nu eveneens voor arts studeert."

Daarnaast is hijzelf actief op de tennisbaan, doet aan fitness

en is lid van de Rotary. Wat ook veeltijd in beslag neemt zijn

de vergevorderde plannen vooreen gezondheidscentrum in

Nieuw Noord, waarbij diverse (medische) disciplines betrok-

ken worden, zoals artsen, tandarts, apotheek, fysiotherapeu-

ten maarook sportschool Kenamju.

Zijn eerste Olympische ervaring was in Seoel in 1988, daarna Velen van ons hebben in augustus, gezeten voor de televisie,

volgde in 1996 Atlanta en in 2000 Sydney, alle drie met het genoten van de Olympische sporters en het is leukom uit de

Nederlandse honkbalteam, dat zich toen geplaatst had voor eerste hand iets te horen over de vele betrokken begeleiders,

de Spelen. "Vooral Sydney was heel leuk en relaxed, terwijl die het mede mogelijk maken dat er op niveau gepresteerd

Atlanta qua organisatie het minste was. In 2003 werd de wordt.

Sporten = gezond!
www.sportinzandvoort.nl

wr Zr

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Geen vijfsterrenweekend

Al ruim twee weken zat de weersverbetering die vanaf van-

daag zal inzetten in de weermodellen. Het bekende Azo-

renhogedrukgebied, dat gedurende de hoogzomer steeds

veel te zuidwestelijk lag, is ons gunstiger gezind en kruipt

nog wat verder op in onze richting de komende dagen.

Voorbije maandag 1 sep- graden en inde nachten tussen

tember is de weerkundige de 12 en 15. Al enige tijd zitten

herfst van start gegaan en ervoorde periode na detiende

het weer verloopt eigenlijk luchtdrukstijgingen inde weer-

min of meer in datzelfde kaarten en wel boven Noord-

stramien tot nu toe. De zeer Europa en mocht deze ontwik-

matige Hollandse zomer, die keling echt gestalte krijgen, dan

ondanks hetveelal regenach- kunnen we na tien september

tige en vrij sombere weer dik wel weereen aantal dagen met

een halve graad te warm is goed (tenminste beter) weer

verlopen, werd ironisch ge- verwachten,

noeg afgesloten met een

grandioosweekeinde. Zicht op een iangdurige stabie-

Vooral afgelopen zaterdagwas echter niet direct denkbaar. In

een formidabele dag meteen september 2006 (na de record-

was het vooral de middag- sprakevan een hittegolf met op

temperatuur die met bijna diverse plaatsen 30 graden tot

27 graden hoge ogen gooide aan het Zandvoortse strand toe.

in Zandvoort en Bentveld. Septemberwarmte wordt niet

Misschien was dat wel het zelden mede mogelijkgemaakt

laatste strandweekeinde dit door zo'n brutale jongen' als

jaar? Gustav, die trouwens tegen de

Deze donderdag blijft het nog rug nam afgelopen maandag,

even redelijk weer met af en Als deze tropische orkanen zich

toe kans op een enkele bui, al- transformeren tot zogenaam-

vorens er richting - en in het de 'extra tropische' stormen

weekeinde nieuwe regens ar- en de Oceaan opkomen wer-

riveren. Vrijdag regent het al- pen deze systemen vaak een

weerenigetijd. Waarschijnlijk enorme hoeveelheid warmte

paktdezondaghetminstma- in de bovenlucht voor zich uit.

tig uit op grond van de laat- Die warmte kan dan juist boven

stegegevens.duswellichtvalt West-Europa voor stevige ho-

het dan nog wel mee met de gedrukopbouw zorgen en ons

buien. soms wel twee weken prachtig

nazomerweer geven. Wie weet

Het temperatuurbeeld blijft lukt dit nog straks in deeltwee

min of meer hetzelfde tot en van de maand?

met het aanstaande weekein-

de, dus overdag nauwelijks 20 Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer J- :

toruJ
Temperatuur

Max 18 19

Mm 11 12

Zon 50% 30%

Neerslag 40% 70%

13 13

30% 50%

70% 50%

CL



Filmprogramma
04 t/m 10 september

pluspunt

mPÜS
voor L

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

COOK - EAT- MEET &GREET {12-1 5 JAAR)
Eén keer per maand mei elkaar koken en eten is na-

tuurlijk hartstikke gezellig.We maken steeds een heerlijk

gerecht. Als we klaar zijn met alles, mag je blijven hangen

bij Chili Out 12+

Geef je - per keer - snel op. De eerste keer maken we

Mexicaanse burritos.

vrijdag : 18.00-20.00 uur

kosten : 6 5,- per keer

data : 12 september, 10 oktobe

KINDERDISCO (kt op!! Vanaf dit seizoen niet elke

2 weken maar I maal per maand)

Ook dit seizoen draait de langstlopende kinderdisco

van Zandvoort weer op volle toeren. Een DJ zorgt met

muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en

springen. Een groep ervaren vrijwilligers onder leiding

van een beroepskracht van Pluspunt begeleiden deze

avond en maken er elke keer een feest van.

Elke maand is er weer een ander themafeest, zoals b.v.

een pyamaparty, valentijnsfeest, sprookjesavond en een

playbackwedstrijd. De kinderdisco is er voor kinderen

van 6 t/m I jaar.Tijdens de disco kunnen de kinderen

snoep, chips en drinken kopen. Eén glas limonade is bij

de prijs inbegrepen.

De eerste disco is a.s. vrijdag 5 september

Prijs: € I,- met pasje (aanvraagformulier verkrijgbaar bij

de administratie)

"Tijd: Altijd op de eerste vrijdag van de maand

van 19.00 -21.00 uur

JEUGDHONK CHILL OUT 12+ (12-15)

jullie eigen Tienercafé!

Het tienercafé van Pluspunt voor het eerst dit jaar open,

zodat je na schooltijd een leuke plek hebt om alleen of

met vrienden heen te gaan.

Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.

En er is altijd wel wat doen: gewoon kletsen, potje tafel

voetbal, darten, of een dvd'tje kijken.

Chili Out 12+ is gewoon supergezellig.

Vanuit Chili Out I 2+ worden ook leuke dingen georga-

niseerd: sport, spel, taartjes bakken of een film kijken.

Wie weet heb jij wel een leuk idee. Kom eens langs!

Elke donderdag en vrijdag avond (I 8.00-20.30 uur)

j%**" vi

ZONDAG 7 SEPTEMBER '08
^VSAl^^ organiseren

2S|
15 / RICHARD KOSTER

EEN OUDERWETS GEZELLIGE ZONDAG

Hans lap e» Gewoo» Olaf

Donderdag karaoke/vrijdag live muziek
Aanvang 16.00 uur

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

O^eop^

'i±i r^.
PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE

TOM DE JONG
Bi rgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort

06-46624969

dejongtm@hotm all.com

tom@osteopnat.nl

Beha ndeling voor onder andere de volgende klachten

• (Chronische) klachten van rug of nek

• Hoofdpijn en migraine

• Huilbabv's

• Darmklachten

• Kinderen

• Chronische vermoeidheidsklachten

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.

Geen verwijzing van een huisarts nodig.

Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

BETER MOBIEL
s*:iKrjrHi>KlH>:\ ia kui.c.miu* mivtmi-

rnnmuvn

$*?W' ré
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mev

Adres

PC/P la e—-

Telefoon

Email 4
j
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordni ir J10, 2040 VB Zandvoort

Ts
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s/k oP fhè town De stelling:

JOH

De scholen zijn inmiddels allemaal

weer begonnen. Elke ochtend fiet-

sen de middelbare scholieren in

groepjes naar hun scholen buiten

Zandvoort, meestal Haarlem. Of zij

staan 's ochtends vroeg te wach-

ten op bus 8o of 8i. Zandvoort telt

een aantal basisscholen, 7 inmid-

dels. Maar na de basisschool moe-

ten de meeste kinderen buiten het

dorp op zoek naar een middelbare

school. Alleen het Wim Certenbath

College, een vmbo-opleiding, be-

vindt zich in Zandvoort. Voor havo

en vwo'ers is er geen mogelijkheid

om hier te blijven. Ervaart het pa-

nel van deze week deze beperkte

opleidingsmogelijkheden na de ba-

sisschool als probleem? Of vinden

zij het juist logisch dat er maar één

middelbare school is in Zandvoort

omdat het relatief weinig inwoners

telt? Wat zijn de eigen ervaringen

van het panel?

Zandvoort (lees: de Zandvoortse jongere) heeft in Zandvoort behoefte

aan meer opleidingsmogelijkheden na de basisschool.

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij café Koper:

"Persoonlijk ben ik van mening dat Zandvoort geen behoefte heeft aan meer opleidings-

mogelijkheden na de basisschool. Ik denk dat het juist goed is voor de jon geren om buiten

Zandvoort naar school te gaan, hierdoor leren ze meer mensen kennen. Naast dat ze zich

sociaal verder ontwikkelen, ben ik ook van mening dat het bijdraagt aan het zelfstandiger

worden van de jon geren. Voor mijn vwo-dip lorna moest ik naar Haarlem, maar ik denk dat

dit juist heel goed voor me is geweest."

Jurre Reijenga, 23 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:

"Ik zou het zo laten. Naar mijn mening is Zandvoort da ar nog net iets te klein voor. Ik heb zelf

verder een top tijd gehad op de Wim Gertenbach mavo, maar zie nog niet echt een havo er

bij komen. Belangrijkste punt: waar wil je het plaatsen? Want over het algemeen is er niet

echt veel ruimte om te bouwen."

Jelica Petrovic, 18 jaar en studeert voor schoonheidsspecialiste:

"Ik vind dat we in Zandvoort aan een middelbare school wel genoeg hebben. Ik vond het

zelf juist leuk om in Haarlem naar school te gaan. Datje dan wat langer moet 'reizen' vond

ik geen probleem. Wel vind ik dat we misschien ook een school (of in hetzelfde gebouw)

moeten hebben voorde havo en vwo'ers. Zij hebben sowieso geen keus. Maar ik vind een

school wel genoeg."

I

Winnares Kunstfestijn: Bianca
Donma

Het Kunstfestijn in Zandvoort, een wedstrijd voor talent-

volle jonge kunstenaars, is afgelopen zondag tijdens de

finale gewonnen door zangeres Bianca Dorsman, samen

met pianist Chris Gouweleeuw en gitarist Brando Boos.

De tweede voorronde was abrupt voor ze geëindigd,

vanwege de stroomstoring in de muziektent, maar hun

optreden konden ze zondag weer over doen. En dat de-

den ze met klasse. Dus mochten Bianca, Chris en Brando

door naar de finale, die gelijk daarna plaatsvond.

"Ik was opgegeven dooreen

vriendin. Het zou de eerste

keer worden dat ik mijn ei-

gen geschreven nummers
aan publiek ging laten horen

en ook de eerste keer dat ik

met Chris en Brando live zou

optreden", vertelt Bianca. Ze

zingt al haar hele leven en

heeft sinds 3,5 jaar zang- en

pianolessen. Ze heeft ook al

vaker voor publiek opgetre-

den. Maar met deze formatie

en daarnaast ook nog eens

zelf geschreven teksten en

muziek laten horen.dat was

nieuw. "Het voelde heel bij-

zonder. Ik vond het zo mooi

om te zien dat mijn muziek

overkwam op het publiek, ik

zag mensen zelfs al meezin-

gen met het refrein!"

Thuisgevoel

Bianca vond het heel erg

mooi dat er zoiets als het

Kunstfestijn georganiseerd

wordt in Zandvoort: "Knap

dat twee mensen van 19 jaar

zo'n organisatie voor elkaar

krijgen!" En het was extra

leuk voor de Zandvoortse

zangeres dat ze in haar eigen

dorp een talentenjacht heeft

gewonnen. "Ik had gewoon

een lekker thuisgevoel. Het

was fijn om voor zoveel men-

sen op te treden die je alle-

maal wel een beetje kent."

Na afloop kregen Bianca en

haar band veel positieve re-

acties uit het publiek.

Prijzen

De jury was het er ook over
<

eens,Brando,Chris en Bianca i

waren de grootste talenten

van het Kunstfestijn. Ze heb-

ben een jaarcontract bij het
j

boekingskantoorOn-AirDJ&
j

Entertainment aangeboden
j

gekregen, een weekendje

Center Parcs voor vier per-
j

sonen, een optreden tijdens
;

het KiKa Artiestengala 2009
j

en een videoclipopname tei

waarde van 1500 euro!

IKnowWherelt's©
Vrijdag 5 september
Er is sinds een maand een nieuw feestcafé geopend In het

dorp: feestcafé Ballar. Elke vrijdagavond is het hier Happy

Days. En dat betekent: twee consumpties voor de prijs van

één. Een mooie uitnodiging dus om eens een kijkje te gaan

1 in het gezellige café. Adres: Haltestraat 56a.

L Zaterdag 6 september
Het is weer zoverl De spetterende party Backyard

vindt plaats in zowel de grote als de kleine zaal van

het Haarlemse Patronaat. Backyard is het vervolg

op Luxlife en minstens zo succesvol! Deze zaterdag

:n o. a. Zombie Disco Squad.Jaziah.Sven&Tettero

(de gaafste hits voor je. Toegang: €15.

^Meer info: www.divinity.nl

Zaterdag 6 augustus:

1 Dit jaar vindt er wederom een Iran Man Compet tion

plaats bij strandpaviljoen 13. Skyline. De vraag is

wie er wordt uitgeroepen tot Iran Man (en woman!)

van 2008 en een reis richting Australië wint. De Iran

i-competition bestaat uit 200 meter zwem men,

meter peddelen in zee en tenslotte 400 meter

hardlopen. Wil jij meedoen?

schrijven kan bij Skyline. Kosten €15.

Zondag 7 september
Het zomerseizoen is ten einde en dat betekent dat

e strandtenten op het Bloemendaalse strand zich

I voorbereiden op de laatste feestjes. Bij Bloomingdale

aan Zee vindt vandaag het Sneakerz slotfeest plaats.

Met twee podia's zal dit feest een knallende afsluiter

e zomer worden. Dj's zijn o.a. Lucien Foort en

Gregor Salto. Van 15.00 tot 00.00 uur.

Kaarten in de voorverkoop: €15.

COLUMN
Onschuldig

Ik ben verslaafd aan sms'en.

Ik vind het heerlijk om als een

gek met mijn vingers over de

toetsen van mijn telefoon te

beweger en vervolgens de

meest beschamende afkort in-

gen te maken. Ik gen iet van de

vorderende vervagingen van

de letters op het apparaat, die

mij alleen maar uitdagen tot

meer sms'en. Pas als er geen

letters meer te lezen zijn ben

ik tevreden. Blind sms'en kan

ik natuurlijkaljaaaren!

Naast het versturen vind

ik het ontvangen van sms'jes

minstens zo geweldig. Ik kijk

elke dag uit naar het moment

waarop ik mijn telefoon hoor

piepen. Dan neem ik het

toestel glunderend in mijn

handen, wetend dat het een

verrassend berichtje voor mij

heeft. Ik zorg ervoor dat mijn

in box tot in de kleinste details

verzorgd is. Zo maak ik map-

pen aan die mijn vrienden een

eigen plekje in mijn telefoon

(en düs in mijn leven) geven

en zorg ik ervoor dat alles

altijd picobello op volgorde

staat. Ik vind het hele sms-

medium fantastisch, op één

punt na: het moment waarop

je wordt gestraft voor je over-

dadige sms-gedrag. Het mo-

mentwaarop ik mijn telefoon

pak en pijnlijk het bericht

'geheugen vol' lees, wat bete-

kent dat ik mijn inbox moet

opschonen. En dat vind ikdus

écht niet leuk. Want ikwil nog

jaren kunnen zwijmelen bij de

lieve berichtjes die ik ooit heb

gehad en kunnen lachen om
de gekste. En daarom schrijf

ik alle honderden afvallers ou-

derwets met de pen over in

een speciaal daarvooraange-

schaft dagboek. Zodat ik later

aan mijn kinderen kan laten

zien dat ook ik vroeger best

hip was. Dus...

Ook ikdscht altijd dat ikde

enige in mijn soort was. Maar

nee. Maar liefst 1 op de 3 vrou-

wen pent zich om dezelfde re-

denen suf aan het overschrij-

ven van berichten. Wat een

gekke, malle vrouwen zul je

denken, ik denk: had
01

iedereen maar zo'n c

heerlijk onschuldige 3

gekkigheid. o.

&



Kerkstraat 34-36 2042 JG Zandvoort Tel. 023 - 57 1 2 466

Zandvoort Optiek

Alle monturen 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli

Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Voor wat betreft beheer en personele bezetting van Uitvaartcentrum Zandvoort, destijds

gevestigd op Poststraat 7, is er al sinds januari 1984 een samenwerkingsverband tussen

Uitvaartcentrum Haarlem en Omstreken en Vereniging Onderling Hulpbetoon.

Op deAlgemene bcgraafplaats,Tollcns5traat 67, werd in oktober 2004 net nieuwe Uitvaart-

zorgcentrum Zandvoort geopend. Carla Hoogcndijk-Biscnbcrgcr, sinds januari 1993

gastvrouw/beheerster van Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, beeft de verhuizing van

zeer nabij meegemaakt.

Carla: Mijn sollicitatiegesprek met Ton Kuyper van Uitvaart-

centrum Haarlem zou plaatsvinden in het Uitvaartcentrum

aan de Poststraat 7. Het wasjanuari 1993 en ijskoud omdat
de verwarming verre van optimaal was. Ik heb dhr. Kuyper

daarom voorgesteld om hetgesprek bij mij thuis te voeren, bij

een warme kachelen een vers kopje koffie. Zoals u begrijpt heejt

dit uiteindelijk geleid tot mijn aanstelling.

. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort voldoet helemaalaan de eisen

van deze tijd. Ik wil iedereen van harte uitnodigen voorde Open

Dag vanaf13.00 uur, waar ik u uitgebreid kan informeren over

alle mogelijkheden die er zijn. Tevens wordt informatiegegeven

over het verzorgen van een overledene, is er een presentatie van

kisten, informatie over uitvaartverzekeringen en zullen mijn

collega's van Uitvaartcentrum Haarlem aanwezig zijn om u

volledig te informeren over vormgeving en verzorging van een

uitvaart. De medewerkers van Algemene begraafplaats Zand-
voort en Vereniging Onderling Hulpbetoon zullen u op deze

dag rondleiden op de begraafplaats.

zaterdag 6 september'2008
/

aamvang 13.00uw -
:

50 plus pagina door Mitzi Visser

50plus@zandvoort5ecourant.nl

Bodaan heeft nieuwe locatiemanager

Ze heeft jarenlang een praktijk voor fysiotherapie gehad,

is personeelsadviseur geweest, werkte onder andere in de

gehandicaptenzorg, is sinds medio juni locatiemanager

van Huize Meerleven in Bennebroek en recentelijk ook van

Huize Bodaan in Bentveld geworden. Beide zorginstellin-

gen vallen onder Stichting Zorgcontact. We maken kennis

met Piëta Wilterdink.

contacten. "Leuk om te horen hoe de va kant ie van iemand is

geweest, maar ook gezellig als collega's komen informeren

hoe jouw vakantie was", lacht ze.

Wat kan de Bodaan van Piëta Wilterdink verwachten?

"Ik ga voorgoede zorg! Voor mij staan de bewoners centraal.

Samen met de collega's kijken we constant hoe we het an-

ders, beter kunnen doen en waar de knelpunten liggen. Het

plezierige van dit huis is de kleinschaligheid. Maar omdat

hetgeen grote instelling is, betekent het niet dat we minder

kunnen bieden. We hebben 2 verpleeghuisartsen in dienst,

een psycholoog en verpleegkundigen.We hebben een cliën-

tenservice (voorheen het zorg loket) en een thuiszorgwinkel.

We willen het serviceniveau steeds verhogen en letten op

de behoeften van de senioren. Niet alleen van de bewoners,

ook van de senioren uit de omgeving. Mensen uit de buurt

kunnen eveneens gebruik maken van onze dien sten. Van

tijdelijke zorg aan huis na een ziekenhuisopname, deelne-

men aan onze activiteiten tot het lenen van boeken." Anja de

Vries vult daarbij aan: "Iedereen, dus ook de buurtbewoners,

kunnen gebruik maken van ons Internetcafé. Er staan perma-

nent twee computers ter beschikking.Om dat het afgelopen

jaarzo'n succes was, komen nu ookweerstudenten van het

NOVA-college om computerlessen te geven aan senioren."

Opvolgster van Anja de Vries

Als je naar een paar karaktereigenschappen vraagt, ant- Piëta is de opvolgster van Anja de Vries, die 16 maanden

woordt ze: "Vrolijk, enthousiast en gedreven", en dat is pre- interim-manager bij Huize Bodaan is geweest. Anja, die di-
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NazoTtieTen op de Veluwe
Vanuit Zandvoort zit je in circa 1,5 uur autorijden op de Ve-

luwe. Het is een overwegend beboste landstreek in de pro-

vincie Gelderland en het grootste laaglandnatuurterrein in

Europa met een oppervlakte van 1000 kim. Een absolute

aanrader om een weekje in de nazomer of de vroege herfst

door te brengen.

cies hoe ze overkomt. Piëta woont ir

van drie dochters van 22, 17 en

14 jaar oud. Als locatiemanager

van beide zorginstellingen is ze

eindverantwoordelijk voor het

"In de zorg ligt mijn hart"

nog niet aan gedacht

< mee kunt maken, ko-

i Hillegom en is moeder recteur van diverse zorginstellingen was, werd voor deze

functie benaderd, toen ze al met

vervroegd pensioen was. "Ik zou

acht maanden als tijdelijk loca-

tiemanager werken, maar het

reilen en zeilen in het huis. Een druk leven, maar zegenieter werden er zestien."Ze ziet in Piëta een prima opvolgster en

zichtbaar van. "Ik doe het beslist niet alleen hoor! Zonderde geeft vol vertrouwen het stokje over. Nu kan ze zich volledig

mensen op de 'werkvloer' kan ik niet. Om deze functie goed wijden aan haar nieuwe uitdaging: het opzetten van een

uit te oefenen zijn contacten heel belangrijk." Ze bedoelt hospice in de Zaanstreek. En Piëta? Die voelt zich inmiddels

daarmee niet alleen de zakelijke, maar ook de persoonlijke helemaalthuis in haar nieuwe functie.

Voorkomen is beter dan genezen

Vele ouderen vallen wel eens. Dat kan een blauwe plek of

pijnlijke knie opleveren, maar de gevolgen kunnen ook veel

ernstiger zijn. Zo ernstig dat het uw leven op zijn kop zet

en u uw zelfstandigheid kwijtraakt. Een ongeluk zit in een

klein hoekje. Als u pech hebt, bent u een van de 140.000

senioren die jaarlijks medisch behandeld moet worden als

gevolg van een valpartij. Niets aan te doen. Of toch wel?

Stichting Pluspunt heeft in samenwerking met de gemeente

Zandvoort een cursus valpreventie opgezet. De meeste va-

longelukken gebeuren in en om het huis. Gelukkig kunt u

er zelf heel veel aan doen om de ka nsopeen va Ion gelukte

verkleinen. De cursus bestaat uit 3 les- en io oefenbijeen-

komsten. Tijdens de lesbijeenkomsten,die2LiLirduren,krijgt

u informatieoverwat u allemaal kunt doen om ongelukken

te voorkomen. Van het bewust worden van allerlei gevaren

zoals levensgevaarlijkevloerkleedjes, losse snoeren totwie-

bel ige keukentrapjes en alles waar

hebt, maar waar u een ernstige sm,

men aan de orde.

In de 10 oefenbijeenkomsten van een uur krijgt u van een

fysiotherapeut oefeningen om uw lichamelijke fitheid en

evenwicht te verbeteren, ook als uw mobiliteit verminderd

is en u bijvoorbeeld met een rollator loopt. De cursus 'In

Ba lans' wordt wekelijks vanaf 23 september op dinsdagmid-

dag in het Gemeenschapshuis gegeven. Door subsidie van de

gemeente betaalt u voor de gehele cursus slechts € 25. Als

uw financiële situatie hier aanleiding toe geeft, bestaat de

mogelijkheid tot kwijtschelding. De cursus is voor iedereen

die het risico op vallen wil verkleinen. Dat wilt u toch ook?

Nieuwsgierig? Kom dan naardegratis informatiebijeenkomst

op woensdag io september van 15.00 uurtot 16.30 uur in het

Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsst raat 17. U kunt zich

hiervoor aanmelden bij Pluspunt, telefoonnummer 5717373.

De Veluwe wordt soms ten

onrechte gelijkgesteld met

het Nationaal Park Hoge

Veluwe, dat slechts i/2oe

deel van het grondgebied

uitmaakt. Overigens is het

wel zeer de moeite waard

om dit park te bezoeken. U

kunt gebruik maken van de

gratis fietsen om het gebied

te verkennen. Er zijn prach-

tige wandelroutes uitgezet,

er is een bezoekerscentrum,

leuken leerzaam voor (klein)

kinderen waar niet alleen de

natuur bovengronds maar

eveneens het leven onder-

gronds aandacht krijgt. Het

Krol I e r-Art ö I Iermuseum en het

jachtslot St. Hubertus, maar

ook restaurant de Koperen

Kop zijn eveneens aan te be-

velen.

Natuurontwikkeling

De provincie Gelderland heeft

35 miljoen euro uitgetrokken

voor het plan Veluwe 2010.

Dit is een grootschalig na-

tu urontwikkelings program-

ma. Het is de bedoeling om
enkele ecologische poorten

te realiseren. Deze gebieden

liggen vooral aan de rand van

de Vel uwe en vormen een uit-

breiding van de huidige na-

tuur. De bekendste dieren die

opdeVeluwe leven zijn onge-

twijfeld het wilde zwijn en de

edelherten. Edelherten zijn

groterdan de in onze duinen

levende damherten en veel

schuwer.Maar met een beet-

je geluk kunt u ze spotten.

'Zwienekeutels', die u in zak-

jes in souvenirwinkeltjes kunt

kopen, zijn eetbaar. Het zijn

na mei ijk dropjes. De Vel uwse

vosbessenjam smaakt goed

opeen beschuitje.

Toerisme

Als u op de Veluwe verblijft,

lees dan de Recreatiekrant

Veluwe. Die is overal gratis

verkrijgbaar bij de WVen bij

de balie van uw hotel of va-

kantiepark. Behalve interes-

sante wetenswaardigheden

over flora en fauna staat er

een uitgebreide agenda in

met de activiteiten van dag

tot dag. (Klein)Kinderen vin-

den Koningin Julia natoren in

Apeldoorn, het oudste pret-

parkvan Nederland, echt vét

cool (hartstikke leuk, vert.)

Een bezoekje aan walrus Igor,

de zeeleeuwen en dolfijnen

in het Dolfinarium staat ook

garant vooreen dagjevakan-

tiepret. Cultuurhistorisch ge-

zien heeft de Veluwe veel te

bieden in de vorm van kas-

telen, paleis het Loo, open-

luchtmuseum Arnhem en

vele andere musea. Surf op

internet ook even naar www.

vvvveluwe.nl. Mocht u ech-

ter in Beekbergen komen en

denken dat u daar de groot-

ste seksshop van de Veluwe

hebt ontdekt, dan heeft u

het mis: het is een winkel vol

paspoppen in allevormen en

maten. Voor sommigen een

tegenvaller, ma ar dat mag de

vakantiepret niet drukken.

CL ^>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 26 augustus

en de verdere inweek 35 door het college genomen besluiten

zijn 2 september vastgesteld. De besluitenlijst Is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

11 september- wijkspreekuur Nieuw Noord

Op donderdag 11 september kunnen de inwoners van Nieuw

Noord het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het wordt

gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van 19.00 uur tot

20.00 uur. Donderdag 11 december is ook ingepland. Mensen

uit de wijk kunnen zonder afspraak binnenlopen en vertellen

wat er in de buurt beter kan.

Aanwijzen toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respectievelijk

de burgemeester van Zandvoort, ieder voor zover het hun c.q

zijn bevoegdheden betreft hebben besloten:

-de ambtenaren zoals bekend bij de personeelsadministratie

van de gemeente Zand voort, aan te wijzen als toezichthouder

voor het toezicht op de naleving van de: Algemene plaatseli ke

verordening, Afvalstoffenverordening, Bomenverordening,

Marktverordening, Parkeerverordening, Brandbeveiligings-

verordening, Monumentenwet, Huisvestingswet, Wet op de

Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer. Wet op de Kans-

spelen, Woningwet, artikel 142 Wetboek van Strafvordering

voorzover het opsporingsambtenaren betreft;

-de ambtenaar bouwen woningtoezicht, bekend bij de perso-

neelsadministratievan de gemeente Zandvoort, aan te wijzen

ten behoeve van het handhaven op bouwwerken als toezicht-

houdervoor de Brandbeveiligingsverordening, Monumenten-

wet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, en de Woningwet.

Nota bijzondere bijstand en minimabeleid

inde vergadering van 15 mei 2008 heeft de gemeenteraad van

Zandvoort de Nota bijzondeie bi|stai"iO en mmimaoeleid vast-

gesteld Deze Nota bijzondere bijstand en minimabeleid treedt

inwerking op datum en ligt gedurende 6 weken ter inzage bij

decentrale Balie in het Raadhuis en staat op de website. De

Nota bijzondere bijstand en minimabeleid betreft de regeling,

voorwaarden en bedragen voor de bijzondere bijstand en mi-

nimabeleid van de gemeente Zandvoort

9 september - Raadhuis en Remise 's middags gesloten

Dinsdag 9 september is het gemeentehuis 's middags gesloten.

Ook de afdeling Reiniging en Groen, locatie Kamerling On-

nesstraat, is vanaf 12.00 uur dicht. De ambtenaren gaan een

middag teambuilden.om de onderlinge banden aan te halen

en om de motivatie om samen een goed resultaat neerte zet-

ten voor inwoner, ondernemer en toerist te verfrissen.

Uitzonderlijke vergunning Strandpaviljoen Zout

leend op grond van arikel 2.3.1.2 van de APV ivm verruiming

sluitingsuurtot 01.00 uur d.d. 20 september 2008 aan strand-

paviljoen Zout te Zandvoort.

Ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Kostvertoren-

straat e.o.'ftocatie Kennemerweg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde In artikel

3.6 van de Wet ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 5 september

2008 gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerp wijzi-

gingsplan "bestemmingsplan Kostverlorenstraat e. o." (locatie

Kennemerweg).

Het ontwerp wijzigingsplan betreft een bouwkavel aan de

Kennemerweg. Het ontwerpplan, bestaande uit plankaart,

toelichting en voorschriften ligt gedurende de openingstij-

den ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang

Swaluëstraat).

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder

ichiift slijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij

.is gemsenfeiaid : Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor monde-

linge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt

met de heer J.A. Sand bergen of de heer R. den Blanken van

de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar

onder: 023 - 5740 100.

Voorgenomen onttrekking wegenwet (locatie Kennemerweg)

In het bestemmingsplan "Kostverlorenstraat e.o."is voor het

perceel grond aan de Kennemerweg een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen als bedoeld in 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening (oud artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).

De bestemming van "Natuurgebied"kan ter plaatse worden

gewilligd in de bestem ming"WoondoeleindeniA" ten behoeve

van de bouwvan een vrijstaande villa. Voorwaarden vooreen

wijziging van het bestemmingsplan zijn een nader onderzoek

voor de effecten van flora en fauna en een ontheffing g-ond-

water bescherm ingsgeb:sde!'i

Door de eigenaar van het perceel grond is thans het verzoek

gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Omdat voldaan

wordt aan de gestelde voorwaarden heeft het college besloten

de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te star-

ten. Door het gebied is een verbindingspad aanwezig tussen

Herman Heijermansweg en de Kennemerweg, dat voor een

ieder toegankelijk is. Door de voorgenomen planwijziging

zal een deel van het tem

gelegen met toepassing 1

de openbaarheid moeten

in, waarin het betreffende pad is

an artikel 9 van de Wegenwet aan

vorden onttrokken. De onttrekking

heeft uitsluitend betrekking op het per

;r de toekomstige

1 wethouders van de geir

ens de gemeenteraad v

kadastraal bekend gem

zijde van de Kennemeiwsg. w
worden gesitueerd.

Het collegevan burgemeester!

Zandvoort is dan ook voorner

stellen een deel van het percei

Zandvoort 67994 aan de zijde Kennemerweg aan de openbaar-

heid te onttrekken.

Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare

voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van

de Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de

aan de openbaarheid te onttrekken locaties zijn aange-

geven ligt tijdens de openingstijden vanaf 5 september

2008 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter

inzage bij de centrale balie op het raadhuis, Swaluëstraat

2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan iedere be-

langhebbende schriftelijk gemotiveerde reacties indienen bij

het college van Burgemeesteren Wethouders Postbus 2 2040

AA Zandvoort.

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-Max Euwestraat 48, plaatsen aanbouw voorzijde, ingekomen

25 augustus 2008, 2008-16 5 Lv.

- Martinus Nijhoffstraat 1, plaatsen tuinhuis, ingekomen

26 augustus 2008, 2008-167 Lv.

- Reinwardtstraat 21, plaatsen dakkapel, ingekomen 26 augus-

tus 2008, 20o8-i68Lv.

- Patrijzenstraat 3, gedeeltelijk slopen schuur, ingekomen

27 augustus 2008,2008-1695

- Patrijzenstraat 3, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen

27 augustus 2008, 2008-170RV.

Bentveld:

- Zandvoortselaan 305, uitbreiden woning, ingekomen 25

augustus 2008, 2008-166 Rv.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimte-

lijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het parkeren van

een auto in de voortuin op het perceel Brederodestraat 39 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20o8-i5iVr).

Voormeld verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 5 septem-

ber 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende

de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"zienswijze" te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

Ontwerp besluit aanvraag kapvergunningen

- Wikkelaan 12, 1 eikenboom, aanvraag ingekomen op 13 au-

gustus 2008, ivm aantasing door de honingzwam.geen her-

plantplicht

- Van Lennepweg 43, 2 coniferen, aanvraag ingekomen op

13 augustus 2008, ivm overlast, te groot voor de tuin, geen

herplantplicht

-Treubstraat 24,1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 15 augus-

tus 200Ë, ivm overlast, te groot voor de tuin, herplantplicht

- Zandvoortselaan 293, 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op 11

augustus 2008, ivm overlast, te dicht bij de woning, herplant-

plicht 1 boom

- Dr. Gerkestraat zuidzijde tussen Tolweg en Brederodestraat,

1 esdoorn en 12 platanen, aanvraag ingekomen op 26 augustus

2008, ivm aanleg vrij liggend fietspad, geen herplantplicht.

Verplanten platanen 3 in de straat 5 elders in de gemeente

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een

W£M Gemeente Zandvoort

termijnvan zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte- ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Centraal telefoonnummer

lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 oo, maandag

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president Melding of klacht?

Verzonden besluiten van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen om voorlopige voorziening indienen bij de president van de klachtencoördinator.

Zandvoort: rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver- Openingstijden Centrale Balie

- Prinsesseweg 20, sloop basisschool en gedeeltelijk slopen gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

sportzaal, verzonden 27 augustus 2008, 2008-106S. indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt Donderdag: 08.30 - 2000 uur

griffierecht geheven. Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Kapvergunningen verleend Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

- Kostverlorenstraat 108, 1 dennenboom, verleend op 4 sep- Bezwaarsch riften beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

tember 2008 De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen Openingstijden begraafplaats

-Tollensstraat naast parkeerterrein begraafplaats, 3 5 populie- besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

ren, verleend 0p4september2oo8 Kruising Haarlemmerstraat/ inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge- Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00-18.00 uur.

Zandvoortselaan, 4 iepen kappen en 4 iepen rooien en elders durende een termijn van zes weken na bekendmaking een Collegelid spreken?

her planten, verleend op 4 september 2008 gemotiveerd bezwaarschrift indienen De datum van bekend- Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

- Westerduinweg 24 , circa 50 dennenbomen, verleend op making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

4september20o8 geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

- Max Euwestraat 11, 1 conifeer- Leylandii, verleend op 4 sep- bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" In de rechter- verwezen wordt.

tember 2008 bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester Vragen over een bouwplan?

- Saxenrodeweg 102-130, 3 dennenbomen, verleend op 4 sep- en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

tember 2008 schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

- Celsiusstraat 36, 1 kastanjeboom, verleend op 4 september het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur

2008 voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan www.we rke n i nza n dvoo rt.com .

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui- van een afschrift van het bezwaarschrift Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Kennismaken met 'Aangepast Sporten'!

Voor veel sporters zal binnenkort het nieuwe sportseizoen

weer in volle hevigheid losbarsten. Een ideaal moment om

kennis te maken met alle aangepaste sportmogelijkheden

in de regio. Daarom organiseert het Samenwerkingsver-

band Aangepast Sporten in samenwerking met diverse

sportaanbieders de 'Maand van het Aangepast Sporten'. De

hele maand september zijn allerlei open dagen bij organi-

saties die een sportaanbod realiseren voor mensen met een

beperking. In heel Noord-Holland zetten verenigingen hun

deuren wagen wijd open voor iedereen die graag meer wil

bewegen.

Sport doet goed, dat weten

wij allemaal. Ook de waar-

de van aangepast sporten

is geen punt van discussie.

Juist voor mensen met een

beperking (lichamelijk, ver-

standelijk, auditief, visueel)

of chronische aandoening is

sport uitermate belangrijk.

Om grenzen te leren ken-

nen en verleggen, maarzeker

ook om het zelfvertrouwen

te vergroten. Helaas is on-

bekendheid met aangepast

sporten een belangrijke re-

den dat potentiële sporters

nog niet actief zijn. Daarom

hebben alle regiomedewer-

kers aangepast sporten in

de provincie Noord-Holland

de verenigingen met een

aangepast sportaanbod

bij hun in de regio aange-

schreven en hen gevraagd

mee te werken met de

'Maand van het Aangepast

Sporten'. Op deze manier

willen de samenwerkings-

verbanden aangepast spor-

ten in Noord-Holland meer

bekendheid geven aan het

uitgebreide scala van moge-

lijkheden om te sporten met

een beperking of chronische

aandoening.

Heeft u een beperking of

chronische aandoening

en wilt u graag wat meer

bewegen? Kijk dan op de

website www.aangepast-

s porten. info voor een over-

zicht van alle open dagen

bij u in de regio of neem
contact op met de regio-

medewerker aangepast

sporten vooreen papieren

versie. Ook verenigingen

die nog hun medewerking

willen verlenen aan de

'Maand van het Aangepast

sporten' kunnen contact

opnemen met de regiome-

dewerker: Annemiek van

Riessen, tel. 023-5260302

of e-mail: avriessen@

sportsupport.nl

£>



AUTOSPORT

Weekend met veel races

Wijzon ol Trophy

De bezoekers van de Wijzonol Trophy op het Circuit Park

Zandvoort kunnen het komende weekend maar liefst

twaalf races verwachten. Zes raceklassen zullen tijdens het

raceweekend in actie komen die de zesde ronde vormen

binnen het Dutch Power Pack 2008. Een aantal races zal

al op zaterdag plaats vinden, maar het merendeel wordt

zondag afgewerkt.

De ogen zijn vooral gericht tijdens de Wijzonol trophy.

opdeToerwagen Diesel Cup. Met twee wedstrijden zullen

Daar staan twee manches op oudetijden herleven. Het pu-

het programma, waarin het bliek kan weer zijn hart op-

duo Mare Koster en Bertus

Sanders rijdend in een BMW
i2od een grote voorsprong

hebben op de concurrentie.

Het is voor deze equipe mo-

gelijk om dit weekend de ti-

tel al binnen te halen, maar

dan zal alles moeten kloppen.

Daarnaast wordt veel ver-

wacht van het Zandvoortse

debuut van de Honda Civic

Type S met achter het stuur

Donald Molenaar en Henk

Thuis.

Dunlop SportMaxx Clio

Cup
Met twee zeges in België

op zak zal Pim van Riet als

klassementsleider de strijd

aangaan met een aantal

'Wijzonol'-rijders. In de strijd

zullen 5andra van der Sloot,

Michael Bleekemolen, Ronald

Morien, Robert van den Berg,

halen aan toerwagenraces

zoals deze in de jaren '90

en begin deze eeuw hebben

plaatsgevonden.

TopCear Westfield Cup

De TopGear Westfield Cup

zal voor het eerst te zien

zijn in het Dutch Power

Pack. In deze klasse, die in

Engeland al enkele jaren het

decor vormt van een stevige

competitie, is de Westfield

Seven vanaf dit jaar ook in

Nederland te zien. Normaal

rijden deze coureurs in een

DN RT weekend maar nu zul-

len ze voor het eerst in actie

komen bij het Dutch Power

Pack.

Dutch Supercar

Challenge

Voor de echte raceliefhebber

is er ook de Dutch Supercar

Meivin de Groot en Sheila Challenge.Met meer dan 35

Verschuur zich zeker gaan auto's isdittevens het groot-

melden. Zij hebben bewezen ste startveld dat in actie

serieuze podiumkandidaten

te zijn in eerdere races.

Formule Ford

In het voorprogramma tij-

dens de Masters of Formula

3 op Zolder werd de strijd

om de eerste positie pas in

de laatste ronde beslist in

het voordeel van gastrijder

Coronel. De Formule Ford

komt tijdens de Wijzonol

Trophytweemaal in actie.

Dutch Touring Car Cup

De DTCC is éénmalig terug

komt. In het veld zullen een

Seat Leon Supercopa, Lotus

Elise, BMW M3 GTR, Aston

Martin N24, Sake r Sport scar

en Marcos Mantis te zien

Toegangskaarten

Op beide racedagen begint

het programma alom og.30

uur. Toegangsbewijzen zijn,

behalve aan de circuit kassa's,

ook in de voorverkoop te koop

viawww.circuit-zandvoort.nl

of via het Ticket CallCentre

(0900-9000500).

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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HANDBAL

Dames starten met winst
Het dameshandbalteam van ZSC is de veldcompetitie be-

gonnen met een 11-13 overwinning in de uitwedstrijd te-

gen het Amsterdamse Westsite 2. Bij rust hadden de Zand-

voortse dames al een 4-9 voorsprong.

In het begin was er een ge-

lijk opgaande strijd te zien,

waarbij Westsite aanvanke-

lijk een 1-0 voorsprong nam.

ZSC maakte echter snel ge-

lijk en boog de achterstand

om in een 1-3 voorsprong.

Gedurende de gehele wed-

strijd hield ZSC een voor-

sprong die varieerde van een

verschil tussen drie en vijf

doelpunten. Bij rust konden

ze bogen op een verdiende

4-g voorsprong.

ALGEMEEN

Na dedoelwisselingeen zelf-

de spel beeld meteen ZSC dat

fel streed voorde punten. Die

felheid was er wel de oor-

zaakvan dat twee speelsters

voor twee minuten aan de

kant moesten, wat Westsite

de gelegenheid bood om de

achterstand te verkleinen.

ZSC hield echter stand en kon

uiteindelijk met een ruime

n-13 overwinning de eerste

competitiewedstrijd in de 2e

klasse afsluiten.

Ironman bij Skyline

Komende zaterdag 6 september zal om 11.00 uur weer de

'Ironman competition'van start gaan; een sportief evene-

ment met zwemmen, peddelen en hardlopen voor zowel

dames als heren. De opbrengst is voor het goede doel.

Het blad Shops on the beach

heeft de Ironman uitgeroe-

pen tot het meest aanspre-

kende en uniekste evene-

ment op het strand. Skyline

heeft daarmee bewezen dat

de Ironman een innovatief

evenement is. De eerste prijs,

een All Terrain Vehicel (ATV),

wordt tijdens het evenement

overhandigd.

De officiële Ironman is oor-

spronkelijk ontstaan op

Hawaï en is een competitie

die uit een aantal klassieke tri-

atlonwedstrijden bestaat. De

Ironman bij strandpaviljoen

Skyline bestaat uit 200 meter

zwem men, 200 meter pedde-

len op een surfboard en 400

meter hardlopen door mul

zand. Dat lijkt niet veel maar

de deelnemers van vorige

edities kunnen beamen dat

het een loodzwaar parcours

is. De winnaars van zowel de

heren als de dames winnen

een reis naar Australië (excl.

luchthavenbelastingen) die

beschikbaarzijn gesteld door

reisbureau Goodbookers uit

Haarlem. De opbrengst van

de Ironman 2008 gaat naar

stichtingWINSdiezich inzet

voor weeshuizen op onder

andere Bali. Vorig jaar deden

er 60 atleten mee, de organi-

satie hoopt dat aantal dit jaar

uitte kunnen breide.

Inschrijven kan bij strandpa-

viljoen 13 Skyline en de kos-

ten zijn € 15. Meer informa-

tie kunt u krijgen via www.
ironmancompetition.nl,

www.skyline13.nl of via tel:

023-5714525-

ZWEMMEN
Zwem4daagse

trok 350 deelnemers

De vorige week gezwommen 11e Zwem4daagse van de

Stichting Zandvoortse Vierdaagse trok maar liefst 350

deelnemers. De zwemmers konden kiezen tussen 250 of

500 meter per dag. Zij allen mochten op de laatste dag een

medaille in ontvangst.

REDDINGSBRIGADE

Een groot aantal deelnemers

kreeg ook nog een beker om-

dat zij de triatlon hadden vol-

bracht. Dezetriatlon bestaat

naast de Zwem4daagseook

nog uit de Wandel- en de

Fiets4daagse. Alle deelne-

mers aan de Zwem4daagse

kregen een lootje waarmee

een diner bij het hoofdstede-

lijke Casabianca gewonnen

kon worden. Sportwethouder

Gert Toonen mocht voordat

SOFTBAL

op vrijdag het slotfeest Aqua

Disco losbarstte de hoofd-

prijs trekken. Deze ging naar

Daniël Coenraad die voor de

eerste keer meedeed. Na de

trekking barstte het feest los

dat nog tot 23.00 uur duur-

de. Een geslaagd 4daagse

seizoen voor de Stichting

Zandvoortse Vierdaagse die

de sponsors, het Rode Kruis

en de vele vrijwilligers veel

dank verschuldigd is.

ZSC heren dicht bij titel

Het herensoftbalteam van ZSC heeft vrijdagavond de uit-

wedstrijd tegen Amsterdam Pirates afgesloten met een

klinkende 20-7 overwinning. Door dit resultaat kan het

team komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bloe-

mendaal het kampioenschap binnen halen. Deze wedstrijd

begint om 19.00 uur.

Amsterdam Pirates kon al-

leen in de eerste inning eni-

getegenstand van betekenis

bieden. Eerst werden drie

ZSC slagmensen voor nul

aan de kant gezet en namen

de Amsterdammers in de ge-

lijkmakende slagbeurt een

1-0 voorsprong. ZSC sloeg

in de 2e inning letterlijk en

figuurlijk van zich af door op

basisvanacht honks lagen de

achterstand om te buigen in

eem-g voorsprong. Ook in de

3e inning was ZSC productief

en liep uit naar 1-14. In de 4e

inning stokte de produc-

tie even en scoorden onze

plaatsgenoten niet. Pirates

scoorde het tweede punt

waardoor het 2-14 werd.

In de ^een laatste inning liet

Z5C nog even zien niet voor

niets de ranglijst aan te voe-

ren. Met zes runs werd de

voorsprong vergroot naar

20-2. Doordat ZSC geen kans

zag de concentratie vast te

houden, kon Amsterdam in

de slotinning nog vijf keer

scoren waardoor de eind-

stand op 7-20 in het voordeel

van ZSC kwam.

Nieuwe kleding reddingsbrigade
De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is afgelopen zaterdag voor aanvang van de Ring-

race, volledig in nieuwe kleding gestoken. Met deze kleding lopen zij weer in het gareel van

wat de overkoepelende organisatie voor wenselijk houdt: geel/rood. De kleding is gespon-

sord door de leverancier van de nieuwe terreinwagens die vorig jaar werden aangeschaft.

^fo/^

De kledingshow werd ge- een andere kleurstelling van de Blauwe Vlag, waar

houden bij de reddings- dan de vertrouwde oranje Zandvoort zo trots op is, let

post Zuid aan de boulevard outfit die de ZRB jaren heeft er op. De kleurstelling doet

Pau lus Loot. Vanwege het gedragen: geel/rood. Niet al- in ieder geval wat hij doen

mooie weer waren er veel leen voor de strandgangers moet, namelijk opvallen! De

mensen op het strand. De is dat belangrijk om te we- volgende stap is nu om de

ïieuwe kledinglijn heeft ten maarookdeorganisatie kledinglijn voordereddings-

brigade verder uitte breiden

met warme kleding. Het is

niet altijd bijna 3o"C. in onze

woonplaats, zoals afgelo-

pen zaterdag. Ook moeten

de wetsuits/warmtepak-

ken vervangen worden. De

meeste pakken van de ZRB

zijn al 15 jaar oud of ouder.

Ringrace

De aansluitende ringrace

was weer een buitenge-

woon spannend evenement

met voor onze plaatsgeno-

ten uitstekende resultaten.

Zowel de heren, als de da-

mes en de jeugd veroverden

een tweede plek. Bij de heren

won IJsselstein, bij de da-

mes was 's Gravenzande de

sterkste en de Zandvoortse

jeugd moest eveneens 's

Gravenzande voor laten

gaan. De zaterdag werd

met een spetterend feest

afgesloten.

Zondagelftal goed in beker

Het nieuwe zondagelftal van trainer Hama Jamal heeft mis-

schien de tweede ronde om de KNVB-beker bereikt. Vogelen-

zang en Alliance (za.) werden respectievelijk met 2-5 en 6-1

redelijk gemakkelijk aan de kant gezet. Alleen tegen Sporting

Martinus werd een kleine (0-2) nederlaag geleden. Indien deze

club ook de derde wedstrijd wint, is SV Zandvoort echter niet

door. Bij het ter perse gaan van deze krant was dat nog niet

duidelijk.

De collega's van de zaterdag deden het minder goed.

Allereerst werd tegen 'angstgegner'EDO onverdiend gelijk-

gespeeld (2-2). Daarna werd Hillegom nog met 4-1 verslagen

maar afgelopen zaterdag werd tegen de zondag derdeklas-

ser DSS een beschamende 1-3 nederlaag geleden.

Vooral de wedstrijd van het zondagelftal afgelopen zondag

in en tegen Vogelenzang zal tra in er Ja mal zich lang heugen.

Een bijzondere prestatie werd namelijk door Timo de Reus

neergezet: hij presteerde hetomtijdens deze wedstrijd vier

keer (!) het doel te vinden. Bram Zeitzen maakt het andere

doelpunt. SV Zandvoort zondag gaat door dit resultaat mis-

schien naar de volgende ronde. De tegenstanders om deze

beker waren allen van hetzelfde kaliber als SV Zandvoort.

Hieruit kan worden opgemaakt dat Jamal klaar is voor de

eerste competitiewedstrijd, komende zondag uit tegen

Zwanenburg.

Zaterdagavond wilde het niet vlotten met het elftal van Piet

Keur. DSS gooide roet in het eten en pakte drie punten voor

het tussenklassement voor de KNVB-beker. Hierdoor is het

zaterdagelftal zo goed als uitgeschakeld voor de tweede

ronde en moet er nog veel werk verzet worden voor de eerste

competitiewedstrijd, komende zaterdag bij DVVA.

ADVERTEERDERS
Donkzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte n olies wat in Z'Ti'ivooi i leef: De adverteerder:

(In alfabetische volgorde} BloemsierkunstJef & Henk Bluijs

Accountantskantoor Hup pelschoten Bruna

Administratiekantoor K. Willemse Busstation

Alg. urtvaartbegeleiding Zandvoort

Asian Delights

Autobedrijf KarIMo

Beach ClubTien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Café Oomstee

Café 't Badeendje

Circus Zandvoort

ClubMautique

Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort

Joost van Diepen

Meijershof Restaurant

OHD
Pluspunt

Praktijk voor Osteopathie Tom de Jong Zeemeermin, viskar

i\ de krant van deze week zijn:

Printing People

Sam van tingen Haarlem BV.

Skyline 13

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbed rijf

Vanhier

Vrijehuizenmarkt.nl

Zandvoort Optiek

Jeugdsportpas

Sport jij ook mee?

Wat is er nu leuker dan sporten uitproberen zonder ver-

dere verplichtingen? Precies! Nog meer sporten proberenl

Schrijf je snel in voor de JeugdSportPas van Sportservice

Heem stede-Zand voort.

Sportservice Heemstede-

Zandvoort doet in sa-

menwerking met de

zeven basisscholen en di-

verse sportverenigingen

in Zandvoort opnieuw een

aanbod van verschillende

beweegactiviteiten. De

JeugdSportPas (JSP) biedt

kinderen uit groep 4 t/m

8 de mogelijkheid om met

een sport kennis te maken,

bij een vereniging, zonder

verdere verplichtingen zo-

als bijvoorbeeld lid worden.

Voor € 5,- mogen de kinde-

ren doorgaans vier lessen

mees porten.

De lessen van JSP 1, verzorgd

doorervaren of gediplomeer-

de trainers, worden vanaf 15

september verzorgd bij drie

verenigingen in Zandvoort.

Voorafgaand aan deze ken-

nismakingslessen zullen

de sporten op school, waar

mogelijk, worden aangebo-

den in de reguliere gymles.

Na JSP i wordt er gedurende

het schooljaar nog drie keer

een JSP georganiseerd waar-

voor steeds per periode kan

worden ingeschreven. Elke

periode is er een nieuw spor-

taanbod.

Inschrijven

Alle kinderen die in

Zandvoort op school zitten,

krijgen via school een brief

en een brochure mee naar

huis. Hierin staat precies

hoe alles werkt. Heeft uw
kind geen informatie ont-

vangen? Vraag deze dan

alsnog aan via de school.

Om te kunnen deelnemen

aan de sportlessen bij de

vereniging is vooraf inschrij-

ven noodzakelijk. Dit kan

uitsluitend via de school

en moet steeds per periode

worden gedaan. Op school

ontvangen de kinderen het

periode rooster en een in-

schrijfformulier. Voorzien

van handtekening van één

van de ouders en de eigen

bijdrage van € 5,- wordt dit

formulier weer ingeleverd

op school.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie

op www.sportserviceheem-

stedezandvoort.nl/ofneem

contact op met Steffen

van der Pol. Tel. 5740116 (don-

derdags en vrijdags aanwe-

zig), e-mail: svanderpolt®

sport se rviceheemstede-

zandvoort.nl

Eerste Oomstee Open
Komende zaterdag wordt voor het eerst het Oomstee

Open op de banen van Open Golf Zandvoort (OCZ) georga-

niseerd. Het is een 18 holes wedstrijd volgens het Stablef-

ord systeem.

Om 12.00 uur zal de eerste

flight de baan in gaan voor

deze vooralsnog unieke

golfwedstrijd. Inschrijven

kan bij café Oomstee
(Zeestraat) tijdens ope-

ningsuren. Ook kan even-

tueel op de dag zelf, voor

aanvang van de wedstrijd,

nog worden ingeschreven

bij OGZ. Leden van OGZ
betalen € 25 en niet-leden

€ 50. In deze prijs zijn in-

begrepen de greenfee, een

leuke attentie en een aantal

consumptiebonnen én na

afloop een grootse bar-

becue in café Oomstee.

Deelnemers dienen in het

bezit van een GVB te zijn.

JS>



CENSE "
van LINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Eli WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27
Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,

waskamer, hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij

gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto's. De woning staaf in

een rustige groenewoonomgeving waaralleen bestemmingsverkeer komt

en grenst aan een prachtig natuurgebied.

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Buitenzijde geschilderd in 2006

Vloerverwarming begane grond en V verdieping

Alarminstallatie (met onderhoudscontract)

Gebruiksoppervlakteca. 200 m2

Perceelop pervla kt e 360 m!

Vraagprijs: €823.000,

Piet Leffertsstraat 30
In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met

voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur

en achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke

Zuid-duinen. Alle voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn

eveneens op loopafstand. De woning is keurig bewoond en

onderhouden, echter dient gemoderniseerd te worden.

• Mogelijkheid voor uitbouw begane grond

Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren

• Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen

Gebruiksoppervlakteca. 100 m2

Perceeloppervlakte. 169 m2

Zandvoortselaan 12
Vrijstaande karakteristiek 20™ jaren villa met erker aan de voorzijde,

veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse

zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

Fraaie bouwstijl uit de 20™ jaren

Glas in lood bovenlichtjes erker

Besloten achtertuin met achterom

Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakteca. 150 m2

Perceeloppervlakte 270 m2

De Ruyterstraat 44
Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het

uitzicht van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime

slaapkamer, werk/slaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het

plaatje compleet. Het appartement is gelegen op de eerste etage van een

complex met lift.

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Berging in de onderbouw v.v. SOL boiler en aansluiting

wasmachine/droger

• Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum

• Gebruiksoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: €214.000,--
&>

Boulevard Barnaart 16
Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse

vrijstaande woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar die

er tevens zijn atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn woonkamer

met de brug van een schip; ramen rondom met 180 graden zicht op zee, een

inspirerende woon/werkomgeving. Deze unieke woning welke bijna grenst

aan het strand is8-hoekig van vorm, telt 2 verdiepingen en meerdere

terrassen/parkeerplaatsen.

Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers

2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken

Gebruiksoppervlakte ca. 180m
2

Perceeloppervlakte 340 m2

Vraagprijs: €915.000,-
<B>

Westerstraat 9
In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen

woning met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en

parkeren op eigen terrein.

Strand en open baar vervoer zijn op steenworp afstand te bereiken.

Keurig onderhouden

Buitenzijde geheel geschilderd 2008

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gemeentelijk monument

Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Perceeloppervlakte 124m
2

Vraagprijs € 379.000,-
&
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• Oatbrain:heel €1,90

half €0,95

• W&ekemltaartje € 7.95

September actie

Win een hele maand

gratis brood op de plank!

10 gezinnen kunnen winnen!

Meer info in de winkel en op:

www.gratisbroodopdeplank.nl

Wegens vakantie

zijn wij van

15 t/m 18

september

gesloten

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

'En kinderen, het is ver-

boden deze clown aan

de haren te trekken'

Veel belangstelling open dag begraafplaats

Tot een paar jaar geleden verliep een begrafenis volgens

een vast patroon. Tegenwoordig zijn er veel meer vari-

atie's mogelijk. Om kennis te maken met de verschillende

mogelijkheden organiseerde de gemeente Zandvoort,

samen met de begraafplaatscommissie Zandvoort, Ver-

eniging Onderling Hulpbetoon en het Uitvaartcentrum

Haarlem op 6 september een open dag.

door Nel Kerkm

Op praten over begrafenis-

sen rust nog altijd een taboe

en menigeen zal met zekere

schroom de uitnodiging gele-

zen hebben over de open dag

opdeAlgemene Begraafplaats.

Maar de 200 aanwezigen op

deze middag waren het bewijs

dat het tijd is om het taboe te

doorbreken.

Monumentjes
In zijn toespraak als bur-

gemeester en als baas van

de begraafplaats, haakte

Niek Meijer in op de taboe's

rond begraafplaatsen. "Kijk

maar naar de mooie car-

toon van Hans van Pelt in de

Zandvoortse Courant, dat is

één van de vele voorbeelden",

zei Meijer,"leven en dood ho-

ren onomstotelijk bij elkaar.

Ook de graven zijn sporen

en vooral monumentjes uit

het verleden die straks in

een rondwandeling getoond

worden." Verder complimen-

teerde hij medewerkervan de

begraafplaats Joop Janssen

met de opzet van deze dag.

De voorzitter van Vereniging

Onderling Hulpbetoon,

Gerrit Schaap, nodigde na

zijn toespraak iedereen uit

voor de openingshandeling.

Op het oude gedeelte van

de begraafplaats bedekte de

Zandvoortse vlag een graf-

zerk naast de zuil van dokter

Smit. Na het verwijderen van

de vlag werd de nieuwsgie-

righeid beloond, want daar

lag de nieuwe grafsteen van

dominee Cornelius Swaluë

(1811-1882) in al zijn glorie te

pronken. Na jaren is de ka-

potte grijze steen van deze

weldoener door Onderling

Hulpbetoon vervangen voor

een kostbaar nieuw exem-

plaar. De marmeren bijbel van

de oude grafsteen ligt er als

curiositeit bovenop. Eindelijk

respect voor de stichter van

de eerste Zandvoortse be-

waarschool, maker van het

Zandvoortse volkslied en bo-

venal 45 jaar dominee van de

Hervormde gemeenschap in

Zandvoort.

Rondwandeling

Na terugkeer in de aula was

er gelegenheid om de rouw-

kamers te bezichtigen en

vragen te stellen aan de vele

uitvaartverzorgers. Vragen als:

kunt u zorgen voor een spre-

ker met fantas ie? Kan een kist

beschilderd worden en welke

materiaalkeuzezijn ervoor een

kist? In de aula liet een foto-

overzicht de verschillen zien

tussen het oude mortuarium

in de Poststraat en het huidi-

ge fraaie uitvaarzorgcentrum.

Ook de PTT geden ksteen staat

tentoongesteld, daar wordt

net zoals het geschonken klok-

je nog een mooie plaats voor

gezocht. Wiezich (nog) niet zo

wildeverdiepen in een uitvaart

maar wel in de Zandvoortse

cultuurhistorie kon met

Christien Kemp meelopen

langs de graven 'met een ver-

haal'. Elke bezoeker werd ver-

rast met een gratis boekwerkje

waar de geschiedenis van de

Algemene Begraafplaats en

de cultuurhistorische rond-

wandeling in staan. Als toe-

gift ontving iedereen voor het

vertrek een doosje met inhoud.

Na opening bleek er tot verras-

sing een overheerlijke chocola-

de kistje in te liggen. Dus geen

plakje cake met koffie meer!

De tweede Korendag die het Zandvoortse koor Beach Pop

Singers organiseerde, is een groot succes geworden. Maar

liefst 23 koren, van allerlei slag en kunne, hebben in de Pro-

testantse kerk hun beste beentje voorgezet en wel op zo

een manier dat men ervan uit mag gaan dat er ook een

derde editie zal komen.

Het evenement werd door gens gedurende het festival

burgemeester Niek Meijer regelmatig in de kerk laten

geopend. Hij sprak de hoop zien en ze genoten zicht-

uit dat hij over drie jaar ook baar van de prestaties van

de vijfde editie zou mogen de koren,

openen. Meijer en zijn echt-

genote hebben zich overi-
vervolg op pagina 7

Auto Strijder

Zandvoort

17 september - Vergadering

commissie Planning en ContTol

Voor de volledige agenda kijkt u in de

gemeente-advertentie verderop in deze krant

i



FAMILIEBERICHTEN

•Voor iiiv ftarteRj^ 6eivijs van medeteven,

ons betoond na liet heengaan van onze moeder,

schoonmoeder, oma en oudoma

Dyna Moll - Keur

betuigen -wij u onze oprechte dan(^

'Wi.m en Dttonika

'Marianne en 'imar

Qijs en 9>tarieèj!

ffldaen OCe

5Veffiy en (Bert

Jfans en Jacqucluic
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In liefdevolle herinnering

14-09-1998 14-09-2008

Pieter Looijer

10-09-2005 10-09-2008

Edith Mary Looijer-Clode

Voor altijd in mijn gedachte

Petra

ÖZZ
UlT%rAAIlTZORGCEN"TRUM ZANDVOORT

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

BIJ OVERLIJDEN

BURGERLIJKE STAND

30 AUGUSTUS - 5 SEPTEMBER 2008

Geboren:

La ia Ana Rosita,dochtervan:Landman,Michaelen:Overpeït,

Elisa Jannita.

Gehuwd:
Drogtrop, David Alexander en: Broers, Linda Antoinette.

Magielse, JacobusJohannesen:Janssen,Lydia.

Naaijen,Victor en: Luiten, Yvonn e Helêna Maria.

Franken, Wilhelmus Fredericus en: Vijzelaar, Cornelia

Jannetta.

Overleden:

Veldhuizen geb. van Hussen, Henriëtte Charlotte, oud 72

jaar.

Castten geb. van Dijk, Antonia Petronella,oud 72 ja ar.

Dankelmangeb. Schnitger, Geert ruidaAlbertina Maria, oud

76 jaar.

Roeien, Wou terus Sebastianus, oud 74 jaar.

Sa nd bergen geb. Anröchtejohanna Hendrika,oud 86 jaar.

Kreuger geb. Molenaarjannetje, oud 91 jaar.

Vierveijzer geb. Lansmanjohanna Maria, oud 92 jaar.

Franken geb. Kerkman.Mengsje, oud 85 jaar.

WATERSTANDEN
restaurant ssn liet strand

Club Nautique
T6L. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.nl

SEPTEMBER HOOG LAAG HOOG LAACW A T E

:hX<BEACHAC LUBTIEN
Geniet er van

zolang het nog kan!

28 september is onze laatste dag!

Voor reserveringen: 023-5^3200

www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden -

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar'

023 -7515 666
EveitH. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

RTV N-H
KAUIU + TV NÜORIJ-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Do 4 01.34 08.30 21.04

Vü 5 02.40 10.05 22.25

Za 6 03.26 11.15 23.15

Zo 7 03.45 12.05 23.55

Ma 8 04.15 13.30

Dl 9 00.36 14.36 17 11

Wo 10 01.05 15.16 17 47

Do 11 01 34 01.40 03.43 18 25

KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 SEPTEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. H.Appers uitCastricum

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9,

Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 UUR PASTOR IJ.TUIJN

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 ]etty@za ndvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoort5ecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Onachtzaamheid van

NS-machinist
Onachtzaamheid van de machinist is de oorzaak van het

bijna ongeluk op 5 augustus vorig jaar op het spoorcomplex

van NS-station Zandvoort. Dat concludeert de Inspectie Ver-

keer en Waterstaat op basis van een onderzoek.

De machinist die de trein

(komende uit de richting

Haarlem) bestuurde, ne-

geerde een rood lichtsignaal.

Bovendien reed hij na het sein

overeen nog niet afgesloten

spoorwegovergang. Toen hij

in de gaten kreeg dat hij

op een verkeerd spoor reed

en dat in de tegengestelde

richting juist een andere

trein op zijn spoor wegreed,

zette hij een 'snelremming'

in. De beide treinen stopten

slechts 70 meter van elkaar

en erwaren geen gewonden

of materiële schade. De bij-

na botsing zorgde voor een

groot oponthoud waardoor

de strandgangers lange tijd

op vervoer richting Haarlem

moesten wachten.

De Inspectie constateert

dat spoorwegondernemin-

gen bij het in dienst nemen
van een machinist niet of

onvoldoende kunnen ve-

rifiëren of de betreffende

persoon over een geldige

bevoegdheid beschikt en

of hij of zij eerder bij veilig-

heidsincidenten betrokken

zijn geweest. Inmiddels

hebben vervoerders af-

spraken gemaakt over het

uitwisselen van gegevens,

vooruitlopend op Europese

regelgeving op dit gebied.

De Inspectie doet momen-
teel een branchebreed on-

derzoek naar de opleiding

en selectie van machinisten

bij spoorwegondernemin-

gen.

pluspunt Buit

Spelen me

et een gerust

FleminfstraatSS • 204IVW Zandvoort
T: 023 - 57 I 73 73 / 57 40 330 • F: 023-57 I 6 865

infoö'pluspun tzandvoort.nl www.pluspunCzandvoortn:

CARTOON

OPENING KUNSTKRACHT 12
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AiGP Etalagewedstrijd
De Stichting één Zandvoort heeft rondom de seizoenstart van de AiGP World Cup of Mo-

torsport een groot aantal activiteiten in het centrum van Zandvoort georganiseerd. Ook

heeft Stichting één Zandvoort in samenwerking met de Ondernemersvereniging Zand-

voort een etalagewedstrijd voor de Zandvoortse ondernemers in het leven geroepen met

mooie prijzen voor de mooiste etalage, geïnspireerd door de AiGP.

Zo zal in de weken vooraf- een AiGP-bolide! Dan zijn er

gaandeaan hetweekendvan volop mogelijkheden om in

4 oktober via de etalagewed- ieder geval met één van de

strijd aandacht besteed wor- da mes op de foto te gaan en

den aan het AiGP-gebeuren. misschien wel met één van

De deelnemende etalages decoureurs.Vanaf19.oo uur

zullen door een vakkundige zal op een podium de Radio

jury worden beoordeeld. In

de Zandvoortse Courant van

week 40 zullen de winnaars

bekengemaakt worden. Deze

krant sponsort een gratis ad-

vertentie voor de prijswin-

naar Tevens stelt de organi-

satie twee VI P-kaarten voor

de Meet & Greet-party ter

beschikkingen krijgt de win-

naar ook nog twee kaarten

voor de race op zondag van

Circuit Park Zandvoort.

Veronica Roadshow met

dan aan schminken, minik-

arts, op afstand bestuurbare

auto's, kleuren en tekenen.

De kindermiddag wordt om
17.00 uur afgesloten door

een spetterend optreden van

KUS in de feesttent op het

Gasthuisplein! 's Avonds zal

Col in Banks en Erwin Peters vanaf 19.00 uur door middel

de Zandvoorters en hun van een anderhalf durende

gasten vermaken met aller- show het Warchild van am-

lei tophits van toen en nu. bassadeur Marco Borsato in

Tevens is de organisatie nog de schijnwerpers staan. De

bezig om een levensechte Nederlandse zanger zal de

racesimulatorteorganiseren. Prix d'Humanité door ser-

Dezebootst dewerkelijkheid viceclub Lions overhandigd

akelig nauwkeurig na want krijgen voor zijn werk voor de

in bochten krijgt de bestuur-

der zelfs een zwaartekracht

van 3G te verwerken!

kinderen in oorlogsgebieden

overa I ter wereld. Na 21.00 uur

neemtdeVeronica Roadshow

het stokje weer over.

Het feest begint al op vrij- Zaterdag is de dag voor de

dag 3 oktober in de feest- jeugd. Op het Gasthuisplein Stichting één Zandvoort

tent op het Gasthuisplein zullen dan vanaf 13.00 uur roept u op om mee te doen

met een 'Meet & Greet' diverse kinderspelletjes voor ereentotaalfeestvan tema-

met een groot aantal AiGP- de kleinsten worden geor- ken.Aan de Stichtingzal het

coureurs, pitspoezen en zelfs ganiseerd. Te denken valt niet liggen!

Scooterongeval Gasthuisplein
Zaterdagavond rond 22.00 uur zijn twee scooters met elkaar in botsing gekomen op het

Gasthuisplein, vlak voor café Alex. Beide bestuurders, een 17-jarige Zandvoorter en een

25-jarige in Zandvoort wonende Pool, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de 19-jarige duopassagier van de Pool is met hoofdletsel voor behandeling naar een

ziekenhuis vervoerd. Beide Polen droegen geen helm.

De politie heeft de zaak

nog in onderzoek maar

naar verluid is waarschijn-

lijk de scooter met de

twee Polen door de steeg

naast café Alex direct het

Gasthuisplein opgereden.

De Zandvoorter heeft ze

niet meer kunnen ont-

wijken en sloeg tegen de

grond. Verdere gegevens

ontbreken.

COLUMN
ZebTa's:

valse veiligheid

Het klinkt misschien raar maar

toen mijn kinderen klein waren

mochten ze van mij bij het over-

steken naar school niet de zebra

gebruiken. De betreffendezebra

ligt namelijk naasttwee onover-

zichtelijke bochten in de weg.

De betreffende zebra ligt er nog

steeds. Auto's scheurden vroe-

ger vanaf de Brederodestraat

de Dr. Gerkestraat in. Ze stop-

ten nauwelijks, zeker niet voor

iemand dieoverstak. De situatie

is op dit moment iets verbeterd.

Het doorgetrokken trottoir

remt de snelheid enigszins af.

Nóg steeds gebruiken volwas-

senen en kinderen deze over-

steekplaats.

Ondertussen zijn er in Zand-

voort enkele zebra's bijgeko-

men. De Hogeweg is ook in het

zebraplan meegenomen, op

verzoek van enkele dorpsgeno-

ten. Prachtig allemaal, alleen

is het geen vrijbrief om rustig

naar de overkant te lopen. Hoe

vaak heb ik op diverse zebra's

opzij moeten springen voor

een dolgedraaide automobi-

list. In Nederland ben je je le-

ven op een zebra niet zeker. Er

ligt een zebrapad vlak voor ons

huis. Stoppen? Het zijn er maar

enkelen. Wie wél stoppen zijn

de buitenlandse weggebrui-

kers. In Duitsland maar zeker

ook in Spanje wordt keurig

gestopt daar waar een zebra

is. (In overige landen heb ik er

niet zoveel ervaring mee.) Meer

discipline misschien? Ik weet

het niet. Langzaam krijgen we

in Nederland een mentaliteits-

verandering waar ik (en met

mij vele anderen) niet vrolijk

van word. Smijt je troep maar

op straat. Vuilnisbakken? Waar

gebruik je die eigenlijk voor?

Trekje muil maar open als je

het n iet eens bent met iemand.

Steek vooral je middelvinger

op in het verkeer. Toeter luid en

agressief als je langer dan twee

minuten moet wachten. Enstop

vooral niet voor iemand

die wil oversteken. Dat n
is namelijk iets voor

gjj

watjes. Zebra's? Heel E
leuk. Alleen werkt w
het helaas niet in n
Nederland. 3

J>



Hoera Astrid SO j'sar

Gefeliciteerd namens net 50KGTSAM:
Bianca, Adrea, Caria, Sveline,

Fetra, Zeroen, Brie en Cees.

I Jc f t> Henk

5lui]5nUw specialist voor

alwbloemwerfc

HaltestraatÖ Zarckjort tel.: 02}-?/ 120 tó
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EVENEMENTEN AGENDA

September
Week 37 -2008

13 Open Monumentendag - Landelijk

13+14 HARC CP Classic- (autoraces) Circuit

19 Cabaret - Middelbare meiden, In De Krocht

21 Classic Concerts - Protestantse Kerk

27 Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein

28 Zilveren Kruis Achmealoop - Halve

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mati: kittywillemse@plonet.nl

28
Marathon Duinpieperpad en Visserspad

Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centru m

Oktober

3-5 AiGP- Circuit

3-5 AiGP dorpsfestiviteiten -Gasthuisplein

12 Langlauf Estafette- Strandpaviljoen 13/14/15

18+19 Finaleraces -Autoraces, circuit

VVV Zandvoort: de helezomery dagen per week geopend!

Bar/keukenmedewerkster
Wij zijn op zoek naar een part-time Bar/keuken medewerkster in een

leuk beautycenter in het NH Hotel Zandvoort. Werkzaamheden

omvatten het bereiden en serveren van de lunch voor onze gasten.

Bediening in de bar.

Wat bieden wij: leuke zelfstandige functie, een goede salariëring,

gezellige werksfeer met leuke collega's. Lijkt het je wat?

Neem dan even contact met ons op!

Koppenol's Beauty Center

Tel. 023-5715662

HEMA
WEET JE JE ROOSTER AL?
en ben je 14-15 jaar?

Dan kun je bij HEMA ZANDVOORT AANVULLEN van

16.00 tot 18.00 uur.

Maak je ook nog je moeder blij want die krijgt ook

personeelskorting!

Meld je aan bij de klantenservice en vraag naar mevr.

Kaspers of de Hr. Oerlemans.

Ook zoeken wij ZATERDAGHULPEN van 1 6 jaar of ouder,

waarvoor natuurlijk de zelfde regeling geldt.

Hema- Raadhuisplein 1 -Zandvoort

Grand Café & Restaurant

zoekt gemotiveerde collega's
VOOR DE vacatures:

Zelfstandig werkend kok
FULL-TIME

MEDEWERKER VOOR
DE BEDIENING

PART-TIME/FULL-TIME

AFWASHULP
PART-TIME/FUL.L.-TI1VIE

voor reacties/info m. de bruin: 06-26178819
of cafeneuf@cafeneuf.nl

HALTESTRAAT 25
2042 LK Zandvoort
023 - 571 37 22

F
54. De Nierstichting is jarig. Kadotip: word donateur. (\1 q

Kjjkopwww.niBrsucriting.nl of bol 035 697 SQ 55.
NIERSTICHTING

gEEFTTgettpM^T.

Kinderpostzegelactie weer van start

Vanaf woensdag 24 september 12.00 uur gaan in het hele land ruim 240.000 kinderen er

op uit om kinderpostzegels en -kaarten te verkopen. Sinds 1948 is het elk jaar opnieuw

een race om zoveel mogelijk bestellingen op te nemen, in weer en wind. De afgelopen

zestig jaar is het doel van de Kinderpostzegelactie hetzelfde gebleven: kinderen helpen

andere kinderen die het minder goed hebben.

klnder

postzegels

Met het ingezamelde

geld steunt Stichting

Kinderpostzegels Nederland

honderden projecten in bin-

nen- en buitenland waarin

veiligheid en ontwikkeling

van kinderen in een ach-

terstandspositie centraal

staan. Het thema van de

kinderpostzegelactie dit

jaar is: laat kinderen leren.

Goed onderwijs in een vei-

lige omgeving is van door-

slaggevend belang voor de

ontwikkeling van kinderen.

Daarom is besloten dit

thema ditjaarte steunen.

Veel kinderen willen of kun-

nen niet naar school. In

Nederland zijn er kinderen

die zich onveilig voelen om-

dat ze gepest worden. Naar

school gaan is voor hen een

dagelijks terugkeren de straf.

Kinderpostzegels steunt

met de opbrengst van de

Kinderpostzegelactie de

landelijke uitrol van de

PRIMA anti-pestmetho-

de (PRoefIMplementatie

Antipest-beleid) om pesten

op school tegen te gaan.

In ontwikkelingslanden is

onderwijs nog steeds niet

vanzelfsprekend. Er zijn we-

reldwijd meer dan 100 mil-

joen kinderen die niet naar

school kunnen. In Senegal

bijvoorbeeld kunnen kinde-

ren niet naar school omdat

ze moeten werken voor het

gezinsinkomen of omdat er

in hun dorp geen school is.

Kinderpostzegels maakt in

samenwerking met de or-

ganisatie ENDA in Senegal

onderwijs voor deze kinde-

ren mogelijk.

Duik mee voor de wonderen van de zee

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Center Parcs organiseren zondag 2 november om

14.00 uur voor de tweede keer de WN F/Center Parcs Herfstduik op het strand bij het Cen-

ter Parcs Strandhotel. Dit jaar staat de duik in het teken van de wonderen van de zee: de

zuidelijke zeeolifant, de blauwe vinvis en de clownsvis.

T-shirt. Sponsorformulieren

staan vanaf 1 september op

www.wnf.nl/duikmeeinzee.

Behalve aandacht vragen

voorde zeewon deren maken

dedeelnemerskansopmooie

prijzen. Per 100 duikers stelt

Center Parcs een gratis week-

end of midweek in een park

naar keuze in Nederland ter

beschikking. Bovendien krijgt

de persoon die het grootste

sponsorbedrag bij elkaar

brengt van Center Parcs een

VIP-arrangement in een van

de parken in Nederland aan-

geboden.

De wereld zit vol Wereld

NatuurWon deren. Niet al leen

op het land, ook in de zee le-

ven talvan bijzonderedieren

die de pracht en schoonheid

tonen van de natuur op aar-

de. Deelnemers aan de duik

kunnen zich laten sponsoren.

de zuidelijke zeeolifant, de

blauwe vinvis en de clowns-

vis bedreigd wordt.

Iedereen kan meedoen aan

de Herfstduik en deelname

is gratis. Bij inschrijving ont-

vangen de duikers, zolang

Het geld dat zij ophalen gaat de voorraad strekt, een gra-

naar projecten van hetWNF tis plonspakket met hierin

waar het voortbestaan van een zwemband en een

'Duikers' kunnen zich opge-

ven via de speciale actiesite

van WNF: www.wnf.nl/duik-

meeinzee. Handig om mee

te nemen naarde Herfstduik

zijn zwemkled ing, handdoek

en warme kleding voor na

de duik (omkleedgelegen-

heid aanwezig). Verzamelen

in Center Parcs Strandhotel

Zandvoort.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732J52)

Met OOG en OOR
E>E BADPLAATS DOOR
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De Zandvoortse scouting-

groep Stel la Maris - St.

Willibrordus hebben tijdens

de nationale scoutingdag

op 29 maart met de open

dag naast het werven van

leden het mooie bedrag

van € 4058 opgehaald

voor het weeshuis KIBA

Home in Oeganda.

Ondertussen is een

groep Zandvoorters,

waaronder vier

scoutingleden, in

juli naar Oeganda

geweest en ze heb-

ben ook het wees-

huis bezocht. Met

een deel van de

scoutingopbrengst

is inmiddels een prachtige,

overdekte buitenwasplaats

gebouwd en is men bezig

om een gazon aan te leg-

gen voor een speelplaats.

Verder moet de pomp gere-

pareerd worden want wat

heb je aan een wasplaats

als er geen water is? In ok-

toberworden de keuken en

de badkamer opgeknapt.

Voor meer info zie www.
kibahome.nl.

Kunstmarkt

Om Kiba Home te helpen

is op 11 en 12 oktober van

n.00 tot 17.00 uur in de

Princehof (Glipperdreef 57,

Heemstede)een kunstmarkt

waar de Zandvoortse kun-

stenaars Loes Dirksen,

Ellen Kuijlen Nel Kerkman

ook aanwezig zijn. Op de

kunstmarkt verkopen de

aanwezige kunstenaars

hun kunstwerken, waar-

bijeen belangrijk deel van

de opbrengst ten goede

komt aan KibaHome in

Oeganda. Het gevarieerde

kunstaanbod bestaat uit

sieraden, acryl/olieverf

schilderijen, keramiek,

glasobjecten, aquarellen,

schilderijen op zijde, foto's

en sjaals. Nat uurlij kis ook

KiBaHome present met

informatie over het wees-

huis en de verkoop van fraai

gekleurde, handgemaakte

kettingen en armbandjes uit

Oeganda. Alles over de kunst-

markt, de kunstenaars en de

routebeschrijving is te zien

op www.verberne.eu.

Kudde schapen

Vanaf zondag 7 september

is gedurende 3 maanden
een kleine kudde schapen

met herder op het terrein

van het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland aan-

wezig. Het is een milieu

vriendelijke en ecologisch

verantwoorde manier van

beheer, met als voordeel

dat de herder de kudde kan

sturen naar de plaatsen die

het meest begraasd moeten

worden. Er is gekozen voor

een specifiek schapenras:

de Schoonebekers. Dit zijn

grote heideschapen, die veel

vegetatie kunnen opnemen

en niet zo kieskeurig zijn. De

schaapskudde wordt door

beheerder PWN ook inge-

zet ter bestrijding van de

Amerikaanse vogelkers.

Werken in de natuur

Het IVN Zuid-Kennemer-

land organiseert op

zaterdag 20 septem-

ber van 10.00 tot 15.30

uur een leuke werkdag

'Amerikaanse vogelkers

zagen' in de duinen van

Waternet (AWD). De

Amerikaanse vogelkers

is een plaag in de duinen.

Het zijn geen struiken

meer maar echte bomen.

En deze bomen moeten

het open duin uit! Kom
met de fiets want je gaat

met de fiets het duin in! Er

zijn ook een aantal fietsen

te leen. Ervaring is niet

vereist, leeftijd maakt niet

u it. Zorg zelf voor werk-

kleding, laarzen en neem

je eigen koffie/thee mee.

Wij zorgen voor gereed-

schap, begelei-

ding, werkhand-

schoenen en

een lekkere vlaai

voor bij de kof-

fie. Aanmelden,

informatie en

een routebe-

schrijving via

Mare van Schie,

023-5351239 of

via publiciteit@ivnzk.nl.

Omleiding

Wegenbouwer Dura

Vermeer gaat, in op-

dracht van de gemeen-

te Bloemendaal, vanaf

maandag 8 september de

Za ndvoorterweg opknap-

pen. De asfalteringswerk-

zaamheden worden naar

verwachting u itgevoerd in

de week van 29 september

tot 3 oktober. Het verkeer

van en naar Zandvoort

wordt dan omgeleid

via de Leeuwerikenlaan

- Nachtegalenlaan -

Boekenroodeweg en

Zonnebloemlaan.

^



Zaterdag a.s. 2x open huis in de Max Euwestraat. U bent van Harte welkom!!
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Zandvoort
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Deze ruime en luxe 2-onder-i-kapwoning heeft een voor- en

achtertuin, een royale living met open keuken, 4 slaapkamers

en een fijne achtertuin gelegen op het ZUIDEN. Wonen in een

heerlijke, rustige omgeving waar de kinderen op straat kunnen

spelen en op loopafstand van de prachtige duinen met het

Visserspad, het centrum en het strand.

• Royale woonkamer over de gehele breedte van het woonhuis;

• Fraaie achtertuin op het zuiden;

• Perceelgrootte 258m 2
, de woon oppervlakte ca. 130 m 2

;

• Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

Zaterdag 13, september Open Huis van 11.00 tot 13.00 uur

a genoeg vrijstaande

egen in het karakteristieke centrum.

Diverse authentieke details zijn aanwezig zoals

bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie deuren

en de hoge plafonds. De patio doet mediterraans

aan en biedt veel privacy en op het dakterras is het

heerlijk genieten van de zon! De woning beschikt

over 4 slaapkamers én een tuinhuis!

• Unieke woning met karakter;

• Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkhedei

• Moet van binnen gezien worden;

• Woonopp. ca. ï^om 3
,
perceelopp. 143 m*.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Deze bijzonder fraaie '30 jaren 2 -onder-i kapwon

is gelegen op loopafstand van de Amsterdamse

waterleidingduinen, het centrum en het strand.

Diverse kenmerkende details zijn aanwezig zoals

de erker aan de voorzijde van de woning, de deui

en de hoge plafonds. De woning beschikt o.a. ove

een prettige L-vormige woonkamer.een moderni

keuken, 3 slaapkamers met een mogelijkheid tot

4 en een moderne badkamer.

• Fraaie jaren '30 woning op goede locatie,

• Diverse speelse details aanwezig:

• Woning op erfpacht, canon € 907,56 per jaar

(fiscaal aftrekbaar);

• Woonoppervlakte ca. 135 m !

.
perceelgrootte 196

Vraagprijs: € 410.000,= k.k.

Wonen in dit geheel gerenoveerde woonhuis in een heerlijke, rustige om-

geving. Deze ruime en luxe z-onder-i-kapwoning heeft een voor- en ach-

tertuin, een berging met een oprit, een uitgebouwde woon- en eetkamer,

een werkkamer, een moderne keuken, 2 slaapkamers, een ruime en luxe

badkamer en de mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers op de 2e etage.

Wij nodigen u uit graag uit voor een rondleiding in deze heerlijke woning!

• 2-Onder-i kapper op een zéér aantrekkelijke locatie;

• Vloerverwarming op de begane grond en de badkamer;

• Bouwjaar ca. 1990, zeer goed geïsoleerd en geheel gerenoveerd in 2008;

• Perceel grootte 249 m', woonoppervlakte ca. 170 m 3
.

Vraagprijs: € 579.000,= k.k.

Zaterdag 13 september Open Huis van 11.00 tot 13.00 uur

Dit penthouse ligt op de 3e etage van het

appartementencomplex "Oranjehof" en

verkeert in nieuw staat. Het heeft een ruime

living, 1 slaapkamer, een open keuken en

moderne badkamer en een zonnig balkon.

Eventueel is een privé- parking beschikbaar.

Fraai penthouse met royale living;

Verkeert in nieuw staat;

Woonoppervlakte ca. 80 m';

Eventueel privé parking beschikbaar

Vraagprijs: € 279.500,= k.k.

Gelegen in het centrum aan een klein, rustiek

plein mét GEEN doorgaand verkeer en op loop-

afstand van het strand dit benedenwoonhuis,

bestaande uit een ruime woon- en eetkamer,

één slaapkamer, een keuken en een voor-, zij- er

achtertuin. De woning is keurig bewoond en

verdient een opwaardering 1

• Zéér rustige en centrale w
• Achtertuin ilgging op noordwesten en

ca. 60 m' groot;

• Geen servicekosten, slapend VvE;

• Bouwjaar ca. 1917, woonoppervlakte ca. 65 rr

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

GREEVEN
a keiaar dij •• .#.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

mm Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!
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TimoGreeven

Winnaars kleurwedstrijd

gratis naar Clown Bassie

Clown Bassie, misschien wel de bekendste clown van Neder-

land, treedt komende zondag 14 september met zijn lach

spektakelshow op in De Krocht. Een aantal Zandvoortertje:

mogen gratis naar de voorstelling, die om 14.00 uur begint.

Zij hebben namelijk een prijs gewonnen met de kleurplaat

actie die vorige week in de Zandvoortse Courant stond

Er waren werkelijk schit- winnaars krijgen persoonlijk

terende ingekleurde platen bericht waar en wanneer zij

bij. De des kundige jury, onder hun prijs, twee vrij kaartjes

voorzitterschap van de blad- voor de lach spektakelshow,

manager van de Zandvoortse in ontvangst kunnen nemen.

Courant, heeft ze stuk voor De Zandvoortse Courant

stuk beoordeeld. De prijs- wenst ze veel plezier!

Politiek

Commissie Raadszaken vervalt

De vergadering van de commissie Raadszaken van dinsdag

16 september komt te vervallen omdat er geen agenda-

punten zijn. De eerstkomende vergadering is die van de

commissie Planning & Control op woensdag 17 september.

De agenda volgt hieronder.

Het college stelt voor om
muziekschool New Wave te

behouden en de muzikale

vorming van leerlingen op

een hoger plan te brengen.

New Wave zou een subsi-

die moeten krijgen voor het

geven van muzikaal vakon-

derwijs op de Zandvoortse

scholen.

Voorts wordt voorgesteld

om de extra kosten die ge-

maakt zijn om extra perso-

neelvoor het niet op sterkte

zijnde ambtelijk apparaat,

tot eind 2008 begroot op

% 365.000, éénmalig ten

laste te leggen van de al-

gemene reserve. De kosten

bedragen namelijk meer

dan er in de begroting voor

2008 is opgenomen. Tevens

wil het college het geld dat

na afronding van het project

Bereikbaarheid Kust over

is gebleven (€ 188.327,44),

investeren in het provin-

ciale project Dynamisch

Verkeersmanagement sy-

steem.

Als laatste interessante

agendapunt zal op grond

van artikel 7 van definancië-

le verorden ing 212/ 2005 het

college de raad door middel

van tussentijdse begrotings-

rapportages over de realisa-

tie van de begroting van de

gemeente informeren. Deze

BERAP zal door de commissie

besproken worden en voor-

zien van advies naar de raad

gestuurd worden. De verga-

dering is in de raadszaal van

het raadhuis en begint om
20.00 uur. De toegang is via

de trappen aan de kant van

het Raadhuisplein.
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lepziekte breidt snel uit Nicole Post design & productions
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De iep is een inheemse

boom, die zonder een ac-

tief beleid voorgoed uit

Zandvoort dreigt te verdwij-

nen door de iepziekte. De ra-

zendsnelle verspreiding van

de iepziekte kan slechts tot

staan worden gebracht door

zieke bomen snel aan te pak-

ken en deze worden daarom

snel en vakkundig gerooid

en verwijderd. Maar niet alle

ïii—», "B
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Na de officiële opening

was het de beurt aan een

Zandvoorts koor, dat de or-

ganisatie te hulp was ge-

schoten omdat door om-

standigheden een koor niet

aanwezig konzijn.lCantatori

Allegri, met dirigent Jan-

Peter Versteeg, was zo goed

het spits af te bijten.

De mooie harmonie van dit

koor en de gekozen stuk-

ken pasten schitterend bij

de akoestiek van de kerk.

Hoogtepunt voor wat betreft

de bezetting van de kerk was

het optreden van het koor

POPkoorFun4U. Dit koor, dat

normaalgesproken uit circa

115 zangers bestaat maar in

verband met de locatie voor

deze gelegenheid 65 koorle-

den had meegenomen, had

bijna alle andere koorleden

enfamilieleden uitgenodigd

waardoor er tijdens hun op-

treden zelfs mensen buiten

de kerk met een plaats ge-

noegen moesten nemen.

Voorde kleinsten was er een

optreden van 'mysteryguest'

clown Didi,die met zijn klein-

dochtervoorde nodige grap-

pen en grollen zorgde en een

optreden van het Haarlemse

koor Barbees Si Barflies. De

finale was een groots optre-

den van het organiserende

koor Beach Pop Singers sa-

men met het Zaandijkse

vrouwenkoor Chemistry die

gezamenlijk met de uitvoe-

ring van 'I got the Music in

me' voor kippenvel zorgde.

Het plaatselijke radiostation

ZFM zal komende zondag

tussen 12.00 uur en 14.00

uurvia 106.9 FM in de ether

en 104.5 op de ka bel, een ge-

deelte van het evenement

integraal uitzenden.

iepen zijn eigendom van de

gemeente, ook bij particu-

lieren staan iepen die moge-

lijk besmet zijn en daardoor

weer gezonde bomen in de

omgeving besmetten. Hebt

u een zieke iep gezien of ver-

moedt u dat ergens een zieke

iep staat? Neem dan contact

op met het meldpunt van

de gemeente Zandvoort,

tel. 5740200.

Op de Emmaweg in Zandvoort zijn sinds enige tijd Nicole

Post en Maarten Jansen met hun bedrijf Nicole Post Design

& Productions gevestigd. Nicole heeft aan de kunstacademie

o.a. grafische vormgeving gestudeerd, terwijl Maarten door

eerdere werkzaamheden in een drukkerij en als lithograaf

meer productiegericht werkt en sinds 2003 de commerciële

kant van de zaak in de gaten houdt.

Hun filosofie is onder meen

"Ontwerpen begint met luis-

teren, kijken en doen, maar

het gaat vooral om heel veel

gevoel. Dan pas kan het eind-

resultaat onderscheidend en

doeltreffend zijn! Wij commu-

niceren met de opdrachtgever,

werken met hart en ziel en

gebruiken onze kwaliteiten."

Hun werkzaamheden zijn ook

zeer veelzijdig. Zo hebben zij

voor G reen peace International

het ontwerp voor een langlo-

pende campagne 'Defen ding

Our Oceans'en hieruit voort-

vloeiend de productie van de

huisstijl, waaronder persui-

tingen voor campagnes en

folders, gemaakt; logo's en

illustraties ontworpen voor

o.a. Royal Wessanen en klei-

ne zelfstandige ondernemers;

ontwerp en productie voor

in de brochure en een com-

municatieplan. De gemeente

Bloemendaal heeft inmiddels

ook de kwaliteiten van Nicole

en Maarten ontdekt. Zij voor-

zien al drie jaar deze gemeen-

te van een uitstraling omdat

ergeen huisstijl is, wat mede

tot uiting komt in de nieuwe

afvalwijzer.

In eigen beheer is met teksten

van vader Wim Post in juli

2007 een schitterend boek-

werkje uitgegeven, getiteld

'Groeten uit Duin en Daal'

met vele foto's en tekenin-

gen rondom het ontstaan van

Bloemendaal. Daarnaast rea-

liseerden zij een expositie en

animatiefilm, als een virtuele

wandeling door dit villapark.

Kortom, eer

een mailingcampagne nala- varen bedrijf dat op een zeer

tenschap met als overweging frisseen aanstekelijke manier

om de Stichting Wakker Dier uw producten veel beter on-

in een testament op te ne- derdeaandacht kan brengen!

men, ma ar ook voor een com- Hun meerdan schitterende

pleet huisstijiprogramma of tuin, volop met passiebloe-

digitale media draaien zij hun men (what's in a name), geeft

hand niet om. Voor campag- eveneens ruimschoots een

nes, posters (Slachtofferhulp

Nederland) en internetsites

kunt u eveneens bij hen te-

recht.

Dichter bij huis is onder meer

deopmaakvan dereclame-ui-

tingen van makelaarskantoor

Cense & Van Lingen onder

handen genomen,wat o.a. re-

sulteerde in een kinderpagina

indicatie van defraaie moge-

lijkheden.

Nicole Post design & pro-

ductions, Emmaweg i,

Zandvoort. Tel. 5739741, mo-

biel 06-52394054 of fax

023-5739742. E-mail: info@

nicolepostdesign en kijk be-

slist op hun website www.
nic0lepo5tdesign.nl.
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Tennispark kantine Joey's

Jbeyv
presenteert wegens groot succes

nog 1 keer live

Ruud Jansen
zondag 14 september
van 16.30 tot 20.30 uur

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Locatie: Tennispark De glee

Kennemerweg 79

Tel. 573 75 77

Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas!

Et zijn dit jaar weeT veel Zandvoortse bedrijven waaT u met uw ZandvoortPas teTecht kunt.

Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker.

Bestel nu uw eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00
(Normale prijs € j,so)

Ga naar www.zandvoortpas.nl of vul de bon in op pagina 12!

Reken zelf uw voordeel uit! .

t
- en Zandkorrel plaatsen.

RANDVOOR!Wilt u ook extra profiteren

bij het winkelen in Zandvoort?

Bestel dan uw eigen ZandvoortPas!

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind

van dit jaar profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12

Het is nog steeds voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas!
De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008

LU Lancaster Event
8 t/m 20 september 2008

14
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\^/ Bij besteding vanaf € 49.- aan

Z Lancaster producten, ontvangt u

Een Differently rr
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Wij zijn weer terug!

Geheel uitgerust staan wij vanaf donderdag 18 september weer

voor u klaar en kimt u weer bij ons terecht voor al uw...

verf
. . . gereedschappen

1

5
P.S.: de koffiecom er is ook weer open en de droppot is

Pakveldstraat 19 -Hoek Lippleintje -Tel.: 023-571 2:

. doe -het-zelf- artikelen

Accountants kantoor
drs* M.G. Huppelsclroten ÜPUw gesprekspartner

en persoontijk adviseur
accountantscontrole t jaarrekening * belasting, adviezen

administratieve dienstverlening * management ondersteuning

Thortreckestraat 1 8 * 2EM2 G M Zandvoort Tel W 1 9396
Fax £731 191 * accountantikantoor@liupp*l5chiOt'en.nl

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl t&>

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dorpsgenoten
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Door Nel Kerkman

Hanny Kroeze

Hoewel Hanny Kroeze niet uit Zandvoort komt, woont ze samen met haar man Rob Hogenkamp

sinds 1994 met vee ' plezier in de badplaats. Ze zou trouwens niet meer uit Zandvoort weg willen.

Samen met Annemarie Henseimans vormt ze sinds vijf jaar hetcabaret-duo Middelbare Meiden.

"Zandvoort heeft iets knus en is lekker klei nscha lig. Je maakt Try-outs in Zandvoort

tijdens het uitlaten van de hond snel contact met andere Dat de cabaretgroep van Middelbare Meiden voldoet aan

dorpsgenoten en ook bij de golfclub Sonderland, waar we een grote behoefte, is te merken aan de uitverkochte zalen.

lid van zijn, is het gezellig toeven", geeft Hanny antwoord Het zijn vooral de situaties uit het dagelijkse leven die her-

op mijn vraag waarom ze van Amsterdam naar Zandvoort kenbaar zijn en de doelgroep aanspreken. Ook de try-outs in

verhuisd is.

Cabaret

In haargeboorteplaatsAmsterdam heeft

Hanny (4g) de lagere school en de

Havo bezocht. Daarna is ze naar de

Amsterdamse Kleinkunstacademie

gegaan waar ze onder andere ex-

tra zangles en ba liet les kreeg voor

een loopbaan als cabaretière. In

1979 heeft ze, op aanraden van

een collega, auditie gedaan bij

het Muzevalca baret waar Tineke

Schouten na haar vertrek een lege

plek achterliet. Hanny werd aan-

genomen en heeft drie jaar in het

Schiller Theater in Utrecht bij het ca-

baret gewerkt. Daarna heeft Hanny tot

1989 bij het cabaret A-Montuur gespeeld

om vervolgens auditie bij Wim Hogenkamp te

de Zandvoortse Krocht waren steeds uitverkocht.

"Om ons, na een kleine zomerstilstand van

naanden.weer in te spelen geven

we in septembereen inspeelavond

1 de Krocht. Ik ben nu al weer

bezig om mijn conditie op te

vijzelen met zwemmen en

mountainbiken,want in het

programma 'In de Steigers'

klauteren we van boven

naar beneden de steigers

af. En ondertussen hollen,

vliegen, zingen en praten

we tegelijk. Ook zijn we al

weer druk bezig voor het sei-

zoen 2009/2010, want de the-

aters willen nu al het volgende

programma voor het nieuwe sei-

zoen vastleggen. Natuurlijk blijven de

try-outs in Zandvoort want dat is en blijft

asis."doen als medewerkster bij het theaterrestaurant 'de * onze thuisb

Suikerhof'."Deformule'DinerSpectacle'isdoorWim bedacht",

vertelt Hanny enthousiast, "het was een unieke combinatie Verder is Hanny van alle markten thuis en omdat ze geen

van dineren en cabaret wat in het begin best moeilijk was. vier maanden stil kan blijven zitten, is ze deze zomer als 'in

-

Tevens was het de kans voor jong talent om zo ervaring op te val' receptioniste voor een aantal ochtenden in de week bij

doen." Na het vroegtijdige overlijden van Wim Hogenkamp in woningbouwvereniging EMM werkzaam. Wie weet heeft ze

ig8g zette broer Rob samen met Ha nnyde'Suiker hof'voort, daar nog wel leuke situaties meegemaakt om in haar nieuwe

Op het hoogtepunt besloten ze te stoppen met de unieke cabaret te verwerken?

opzet van de Suikerhof. Maar de kriebels naar een eigen caba-

retgroep bleven. In 2003 werd de groep 'Middel ba re Meiden'

geboren, bestaande uit Rob Roeleveld (componisten pianist),

Rob Hogen kamp (tekstschrijver, bassist en gitarist) en de twee kaart prijs: € 10. Reserveren kan via tel. 573 2523 of e-

cabaretières Annemarie Henseimans en Hanny Kroeze. middelbaremeiden.nl.

De inspeelvoorstelling Middelbare Meiden 'In de Steigers'

is op vrijdag 19 september in De Krocht. Aanvang: 20.15 uur
.

il: info@

i
Doorrijden na aanrijding

Een 37-jarige Zandvoorter

reed zondagnacht in de

Haltestraat tegen een ge-

parkeerde auto aan. Twee

getuigen die probeerden te

verhinderen dat hij wegreed

werden agressief benaderd.

Bij onderzoek bleek de be-

stuurder een promillage te een 41-jarige Haarlemmer en

hebben van 2, 2i. Zijn rijbewijs een 49-jarige Amsterdammer

is ingevorderd en er wordt aangehouden. Zij worden ver-

proces-verbaal voor de twee dacht van een afpersing van

misdrijven opgemaakt.

Twee aanhoudingen

Een arrestatieteam van dt

politie heeft op 2 septembe-

een 25-jarige Zandvoorter.Op

verdachten bij de aangever

langs terwijl de politie een

observatie uitvoerde. Daarop

konden de verdachten op

heterdaad worden aange-

29 augustus probeerden zij houden. Zij zijn overgedra-

hemenkeleduizenden euro's gen aan de recherche van

af te persen. Dinsdag 2 sep- Kennernerland-Zuid en voor

tember kwamen de twee naderonderzoek ingesloten.

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Laatste zomerse dag

vandaag?
Zoals bijna ieder jaar rond deze tijd zijn een aantal tropi-

sche cyclonen actief in de West en de gebieden richting

Noord-Amerika. Actueel begin deze week was een venij-

nige knaap die richting Cuba koerst en de volgende on-

ruststoker dient zich ook alweer aan.

Een absolute voorwaarde

voor het ontstaan van deze

orkanen is een zeewater-

temperatuur van tenminste

27 graden in het overzeese

traject waarboven deze cy-

clonen gevormd worden.

Veel vocht en warmte zijn

immers nodig om dit soort

raddraaiers hun volle, vaak

verwoestende sterkte te

Eerder werd hier al uitge-

legd dat deze tropische

orkanen (weliswaar in

belegen en uitgebluste

vorm) ons West-Europese

weer soms in gunstige zin

kunnen beïnvloeden.Als de

ex-tropische wind machine-

rieën een maal arriveren bo-

ven de Atlantische Oceaan,

wordt aan de voorzijde van

deze systemen niet zelden

zeer warme lucht tot op

grote hoogte opgestuwd,

zodat zich soms een hoge-

drukgebied vormt en ons

mooi weer kan bezorgen.

Dat kan een fase met lang-

durig mooi weer zijn, maar

het betere weer kan ook

kortdurend zijn.

De donderdag is zoals we
al zagen vandaag zo'n be-

tere en warmere dag met

aan de voorzijde van de

fronten die samenhangen

met ex-Hanna tijdelijk een

zwoele zuid aanvoer, waarin

de temperatuur een avon-

tuurtje kan wagen richting

de zomerse 25 graden. Het is

niet ondenkbaar dat ook op

het Zandvoortse strand de

23-25 graden inmiddels al

is behaald met volle terras-

sen in de nazomerwarmte.

Neerslag in devorm van een

paar buien ligt weliswaar

weer op de loeren die bereikt

ons waarschijnlijk pas later

op de dag, maar misschien

toch al iets eerder.

De kans dat de kortstondige

warmtevlaag deze donder-

dag een eendagsvlieg blijft

is groot, hoewel de vrijdag

nog wel even 22 graden zou

kunnen opleveren.

Toch ogen de kaarten voorin

de loop van en na het komen-

de weekeinde niet slecht, met

een mooie hogedrukopbouw

boven Noord-Europa. Mocht

dit alles zich zo ontwikkelen

zoals de weermodellen aan-

geven, zouden we een fase

kunnen krijgen met oosten-

winden en wellicht eens een

keer een periode waarin het

tenminste een dag of vier(!)

geheel droog blijft in Zuid-

Kennemerland.

ÖVr. ^^^^m Zo -£]
Temperatuur

Max 24-25 22

Min 13 15

Zon 60% 45%

Neerslag 25% 65% 20% 15%

Wind zo 4 zzo 3-4 no 3-4 no 3-4

19-20 20

13 12

35% 70%



Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

ZONDAG 12 SEPTEMBER '08

LIVE MUZIEK
Donderdag karaoke
Aanvang 22.00 uur

V.a zondag 12/10/08

GROTE TALENTENJACHT
info 06-81239679

Boulevard Bamaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

la [pntaNelia
pizzeria/ rlstorante itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Take Five
BoulevardPaiihis Looi, pa.: J Zandvoort

eétawmnt >mo

i-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-571611Winfo@tfaz.nl

Het Restaurant Ciuq is zondag en maandag gesloten,

maar de Brasserie is welgewoon open.

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 19 sept., aanvang 21.00 uur:

Shai Shahar
Zanger I Crooner &

Entertainer (USA) met Band!
Vrijdag 26 sept:

Papa Luigi e Amici
a. Louis Schuurman op viool

n Ebe de Jong op gitaar.

oor verdere agenda!

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - v.oomstee.nl

"Teamsporten bevorderen
de sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl

Sportni-d Zjnüwar.

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Nog 4 weken

Verse visspecialiteiten

schaal - en schelpdieren

Reserveren: 023-5715660

9<DQO<D(DQ
Sporen uit het verleden

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuis brengen of waar geen gegevens over te vinden zijn. Met deze nieuwe rubriek willen we een speurtocht

starten naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer af en toe vragen of u misschien het verhaal weet achter

de geplaatste foto.

Gedenkstenen
Wij ontvingen foto's met de afbeelding

van drie stenen. De maakster van de foto's,

Christien Kemp, kwam deze stenen bij toeval

tegen in de hal van het appartementencom-

plex in de Dr. J.C. Mezgerstraat. Eén van de

stenen is klein en daarop staat het wapen van

Zandvoort afgebeeld. De iets grotere steen

heeft als tekst 'De eerste steen gelegd door:

J. Beeckman burgemeester 7 maart 1912. Op
de grootste steen van de drie (zie afbeel-

ding) staat: gesticht door het bestuur van: J.

Beeckman burgemeester. F. Zwaan en Jb v.d. Werff

zn, wethouders. J. Bakkenhoven, A.C.F. Bückmann,

H.M. Baron Collot D'Esgury, Jb Koning kzn, J v.d Plas,

E. Schaap, Jb Slagveld, G.W. v. Toombergen, raadsle-

den. P.L. de Vries, secretaris.

Wie weet in welk gebouw (rond 1812) deze drie

stenen zijn ingemetseld en later verplaatst zijn?

Het verhaal kunt u sturen naar: Kleine Krocht 2,

2042 JN Zandvoort of per e-mail, sporen®zandvoort-

secourant.nl. Eventuele reacties worden in de eerst-

volgende courant geplaatst.

Landelijke Open Monumentendag
Komend weekend vindt de landelijke Open Monumenten-

dag plaats. In het hele land worden op 13 en 14 september

monumenten opengesteld ter bezichtiging en worden ac-

tiviteiten georganiseerd. Zandvoort doet dit jaar ook mee.

Ook in Zandvoort zijn gelukkig nog genoeg sporen te vinden

van het oude vissersdorp.Om uopde mooie plekken te wijzen

heeft de gemeente een gratis route met een monumenten-

wandeling. Deze route ligt kiaar bij hetZandvoorts museum,

wat ook het vertrekpunt is voor de wandeling. Ook kunt u

bij het museum intekenen voor de Monumentenkalender

2009 die€ 7,50 gaat kosten.

Bij het VVV kantoor in de Bakkerstraat 2b is ook een his-

torische dorpswandeling te verkrijgen: 'slenteren door

Zandvoortsesloppies'. De routebeschrijving is verfraaid met

foto's en anekdotes's uit het Zandvoort se verleden. De wan-

deling duurt anderhalf uur en is eventueel in te korten.

Protestantse kerk

Op zaterdag 13 september is de Protestantse kerk aan het

Kerkplein va mi.00 tot 17.00 uur geopend. Tijdens de opening

is er orgelspel op het Knipscheerorgel en worden er rondlei-

dingen gegeven met uitleg over de schitterende rijksmonu-

menten die in kerk aanwezig zijn.

In de regio

In deduinenvan Waternet is op zaterdag 13 september een

sporenwandeling, begeleid door leden van de Historische

Werkgroep AWD. De wandeling leidt langs een aantal cul-

tuurhistorische elementen zoals de oude Vin ken baan, een

oudjachthuisjeen het Museumd ui n. Ook de historie van de

waterwinning komt aanbod. Het vertrekpunt is bij het bezoe-

kerscentrum De Oranjekom, wat zelf al een architectonisch

pronkstuk van Waternet is. Het karakteristieke pompstation

dateert uit 1931 en in de voormalige machineruimte staan

nog steeds dezes pompen. De Oranjekom vindt u bij ingang

Oase aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. De gratis

wandeling start om 13.00 uur. Wel even van tevoren aan-

melden 020-6087595.

Op zaterdag 13 september is het molentje bij de ingang van

het wandelbos Croenendaal geopend voor publiek. Bij vol-

doende wind wordt de molen in werking gesteld door vrij wil-

ligersvan de Sticht ing Molens Zuid-Ken nemer land. Beneden,

in de 'onderbouw', is de bemalinginstaliatie te bezichtigen.

De molen is deze dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Het landgoed Elswout in Overveen is Rijksmonument met

inclu5iefalle bruggetjes en bouwsels waarondereen heuse

kluizen aars hut aan de noordkant van het park. De toegang

tijdens de open monumentenweek is gratis.

Het bezoekerscentrum De Zandwaaier van Nationaal Park

Zuid-Kennemerland (NPZK) is gehuisvest in een prachtig

neorenaissa nee machinegebouw uit 1898 van het Haarlemse

waterleidingbedrijf. Er is een tentoonstelling te bezichti-

gen met unieke archeologische vondsten. Op zondag 14

september vertrekt er vanaf De Zandwaaier om 10.00 uur

en om 14.00 uureenfïetsexcursie (vanaf 12 jaar) naar Groot-

Olmen, waarvroegmiddeleeuwse bewonings resten zijn ge-

vonden. Voor kinderen van 8 tot 14 ja ar is er een historische

zwijnenjacht die begint om 14.00 uur en ca. 2,5 uur duurt.

Duincentrum De Zandwaaier vindt u in Overveen aan de

Zeeweg bij de Watertoren. Parkeren aan de overzijde van de

Zeeweg, tel. 023-5411123
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Spreuk van de week:

'Zaken niet te meten is een Siel.'te Sust. Zaken "j
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MarcoTermes

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee) J

Kunstkracht 12

Kees Verkade opent op vrijdag 12 september de overzichts-

tentoonstelling 'KunstKracht 12' in het Zandvoorts museum.

De internationaal bekende beeldhouwer geeft daarmee het

startschot voor de gelijknamige kunstmanifestatie van de

kunstenaarsvereniging BKZandvoort.

Voor de tentoonstelling is waaronder Zandvoortse en

een selectie gemaakt uit regionale kunstenaars. In

de kunst van de 20 kun- twee jaar tijd is het led en -

stenaars van BKZandvoort. aantal verdubbeld en dat

Schilderijen, beeldhouw- aantal groeit nog steeds. De

werken, keramiek, glaskunst, vereniging organiseert een

fotografie, houtsculpturen, jaarlijkse kunstrnanifesta-

literatuur, gedichten en ge-

luidkunst zijn tot en met ig

oktoberte bewonderen.

tie. De manifestatie van dit

jaar, KunstKracht 12 van io

tot en met 12 oktober, wordt

grootschalig aangepakt. De

In 1998 kregen de beeldende hierboven beschreven over-

kunstenaars van Zandvoort zichtstentoonsteliing is daar

een officieel karakter door

het oprichten van de vereni-

ging BKZ. In 2007 is de naam

omgezet naarde huidige be-

naming BKZandvoort. Buiten

de twee ereleden Han van

Leeuwen en Marianne Rebel

bestaat de vereniging in-

middels uit 20 actieve leden

een onderdeel van.

De tentoonstelling is van

13 september tot en met 19

oktober in het Zandvoorts

Museum, Swaluëstraat i.

Kijk voor meer informatie

en openingstijden op: www.
zandvoortsmuseum.nl.

Wolf op het Raadhuisplein
Komende zondag vindt in de muziektent op het Raadhuis-

plein de uitvoering plaats van Peter en de Wolf. Een geweldig

concert voor zowel jong als oud. De verteller presenteert het

avontuur van de stoere jongen Peter, die samen met zijn die-

renvrienden een grote boze grijze wolf probeert te vangen.

In de muziek van Peter

en de Wolf hebben alle

personen en dieren

hun eigen motief en

muziekinstrument.

Wie is welk instru-

ment? En krijgt Peter

de wolf te pakken,

of misschien wel an-

dersom?

Het verhaal is in 1 934 door Prokofïev geschreven om kinderen

bekend te maken met enkele instrumenten uit een orkest.

Het concert wordt uitgevoerd door het Biaaskwintet 'Niet

strijken'. Naast Peter en de Wolf zal ook het verhaal Hans

en Grietje worden verteld. Tijdens Hans en Grietje worden

snoepjes uitgedeeld a 5 onderdeel van het concert en zullen

kinderen gevraagd worden meete dansen. Een grote specu-

laaspop in de vorm van een heks vormt een spetterend slot.

De voorstelling begint om 13.30 uur.

CL M



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

HELE MAAND SEPTEM BER:

HUISCEMAAKTE ROOKWORSTEN

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij banking van uw vak-anti?!
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o. f.

Addie Ottho & Zn

Koene üeaning Servies

koenecleaning.nl » 06-14 32 44 44
|

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Medina Woninginrichters

f Vitrages

'T»pijl
r Vinyl

Zo'n 500 km
zuidelijker
vindt u misschien

nog een bakker die ze

zó lekker maakt...
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Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's

vin OcEttfd* pfnwgii

wnrw

Halve prijs! Comnlis Sle^erEstrait i.

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletters)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

itiE Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

"traatis
Uw op naam gestelde ZandvoortPas

Hogeweg39-7
wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.57 69.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

a-arbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

||3^_DyET
Voor zandvoorlpashouders aanbieding:

Gratis proefles

Bel voor informatie

06-542S0393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Voor Pashouders:B

5% kortinj

op de gehele collectie!

Burg. Engelbert5Gtra-at94b-ZandvüD-rt

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

MARK SJERFS
internet
ww w.tti itl<S-J4?TpS-«u

06 188 6S& 37

op vertoon. virideZajirtvcioiLovis:

IV'.'. kfliLinfi i>p Urt rÜiiLLvC- rt-tbsih

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Croissants
Francais

2e gratis

(2 stuks voor slecfïts € 0,95,

maxlOper klant!)

tod geldig toten met woensdag 17 september 2008

i:" jIïc-ii in o
n
:e vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12 B6

dressen en ope nntgïti|i1r-ii :t. ::

Nympheia

"Ik haal mijn rust, energie en kracht uit Yoga en Meditatie"

^Vt-t^^ Afdaal aantiwlrog taassat» menu

SateWe Vo,,r ^ 7,00 in Je maand septemkerl

Zeestmt 36

0Z3 5734001 3«fenll *» 16.00 tet 25.00 mr - woensdags gMMM I

Alena Zastrow groeide op in West-B er lijn. Als leiding-

gevende in de reclamewereld leidde Alena een druk en

hectisch leven. In Yoga vindt ze haar rust, energie en

kracht. Vele yoga-uren en studies later is ze Reiki Mas-

ter en gediplomeerd Ayurvedisch -en Aromatherapeu-

te. Daarnaast geeft Alena als docente les in Kundalini

Yoga en meditatie.

"Yoga begon als een hobby. Nu is het een 'way of

live'. Dit is wie ik ben en wat ik écht wil", aldus

Alena. In 1999 besloot Alena haar hart te volgen.

Ze keerde de reclamewereld haar rug toe. "Als

kind had ik een droombeeld van Nederland. Als

ik het in Nederland red, dan red ik het overal ter

wereld. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging.

Ik besloot in Zandvoorttegaan wonen. Het begin

was niet makkelijk, maar het is me gelukt om hier

een bestaan op te bouwen. Het was al het harde

werken en geploeter meer dan waard. Samen met

mijnhondjehebikhiermijn plek gevonden", lacht

Alena.

De toekomst ziet de yoga docente vol vertrouwen

tegemoet. "Ik zet me met harten ziel 150 procent

in voor mijn bedrijf Nympheia. Soms zit ik twee

uur in de nacht nog aan mijn computer om e-mails

te beantwoorden. Maar dit is wat ik wil, dus hier

ga ik voor. Het geeft mij een fijn gevoel om wat

voor mij goed is geweest met mensen te delen.

Het is aan henzelf wat ze ermee willen doen. Ik

ben geen Yomanda of een goeroe", licht Alena haar

werkwijze toe.

ZandvoortPas

Op vertoon van uw ZandvoortPas geeft Nympheia

io% korting op voet en reflexmassage.

Mail voor meer informatie naar info@nympheia.

com of kijk opwww.nympheia.com.

st van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

aan Zee - Haltestraat

ilkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstrac.

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v. Alphens

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Com. Slegerst

Nympheia - www.nympheia.con.

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Halte:

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsst*

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 14324

Radio en TV Stiphout - Grote Kroci

Versteege's IJzerhandel -Pa! '

Grand Café 25 -Kerksti

Harocamo - Kerkstraat

SheSatehcafé -Zei

Take Fiveaan Zee I

Trattoria Vacirca -

1
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Heden Verleden

TV-spel Zeskamp van de NCRV
Meer dan dertig jaar geleden stond Zandvoort in vuur en vlam. Er was een ploeg gevormd

die deel ging nemen aan het waanzinnig populaire TV-spel Zeskamp van de NCRV. Van alles

werd er uit de kast gehaaldom de ploeg te steunen. Er werd zelfs door middel van een wed-

strijdloop geld ingezameld. Zandvoort stond als één man achter zijn ploeg! In het Zandvoorts

Nieuwsblad van 8 september .972 heeft Kees Kuyperjr. een artikel gepubliceerd waarin be-

schreven staat hoe het een en ander in zijn werk ging. De zeskampwagen heeft later nog

dienst gedaan bij de zeepkistenrace en 'leeft' vandaag de dag nog steeds.

Vader en zoon Jacobs

bouwen aan zeskampwagen
"Ik moet als monteur naar elk wedstrijd toe, maar

het liefst hou ik dan geen sleutel in mijn handen."

Aan het woord is Jan Jacobs, de smid die samen

met zijn vader de Zandvoortse zeskamp rallytrap-

wagen heeft ontworpen en gebouwd. En als Jan

dat zegt, meent hij dat ook. Ruim 400 uur heeft hij

samen met vader Jacobs gewerkt aan de vierwie-

ler. Samen reisden zij naar Venray, naar de ploeg die

vorig jaar deelnam aan de NCRV Zeskamp. Van hun

wagen schoot Jan een rolletje van 36 foto's vol van

de wielen tot aan het kleinste boutje. Want zij wil-

len niet, zoals Venray zeven wagens bouwen om uit

eindelijk een optimaal resultaat te verkrijgen. Niet

alleen om de tijd die er in gaat zitten, maar ook om

het geld, want tien maanden bouwen kwam Venray

opƒ 12.000,- te staan. Zij lichtten de beste wagen van

de pioniers uit Venray volledig door en slaagden er in

enkele weken in een wagen voor ƒ 800,- aan materi-

aal te bouwen, die met een top van meer dan 40 km

als de snelste in zijn soort moet worden beschouwd.

Steun

Maar vader en zoon Jacobs hebben dan ook bijzonder

veel hulp gekregen van enkele Zandvoortse bedrijven,

die het materiaal tegen inkoop of zelfs geheel gratis aan-

boden. Zo schonk Auto Davids de schokbrekers voor de

onafhankelijke vering waarmee de wagen is uitgerust.

Voorts zorgde de firma Versteege voor de spa ken, banden,

velgen, naven enz.

Technische gegevens

Om een indruk te geven met welke precisie de wagen is

uitgevoerd volgen enkele technische gegevens. De wa-

gen bezit een onafhankelijke vering op alle vier wielen,

bezit tweeversnellingen en achteruit, wordt voortbewo-

gen door middel van trappers, is verder uitgevoerd met

tromm eirem men en di rekte bestu ring. De gehele wagen

meet 2.40 m lang en zal in de Zandvoortse geel-blauwe

kleuren worden gespoten. Het gehele voertuig weegt slechts

55 kilo, hetgeen een vlieggewicht in zijn soort betekent. Ook

met de ombouw heeft men aan het gewicht gedacht. Deze

zal namelijk niet bestaan uit polyester zoals zijn voorgangers,

maar uit het nog lichtere aluminium.

Motor

Wij vragen Jan of de Zandvoortse tegen standers in de NCRV

zeskampt.w. Geleen, Land van HeusdenenAltena.Hoogeveen,

Ten Boer, Oost stel lingerwerf, Ka pel Ie, Ra alteen Winterswijk,

in staat zullen zijn een nog snel Ie re wagen te bouwen en de

smid antwoordt: "Met de technische bepalingen waaraan

wij ons te houden hebben is dat volgens mij niet mogelijk,

maarzij hebben misschien een nog snellere motor dan wij."

Jan doelt hier op de snel Ie Klaas Koper, die een week ge leden

tijdens de selectie proeven in de nieuwe PW remise als

snelste uit de bus is gekomen. Maar volgens Jan zit het

met zowel rijder als wagen wel goed.

Maar de Zandvoortse zes kam pp loeg heeft ook een cou-

reuse nodig en daar zit het niet zo goed mee. Niet dat

de gezusters Joke en Greet Paap niet zeer snel rond gin-

gen tijdens die select ie proeven, maar 't probleem is, dat

een meisje dat in een wagentje plaats neemt, er op de

andere vijf onderdelen naast staat, En juist deze twee

meisjes kwamen als beste uit de bus tijdens de selectie-

proeven voor de ploeg. Captain Dirk v.d. Nulft hierover:

„Wij kunnen deze meisjes onmogelijk in de ploeg missen

en daarom hopen wij dat er alsnog meisjes zijn, die zich

aan het zeskampsecretariaat in het VVV-kantoor op het

Raadhuisplein als coureuse komen opgeven. Dan hebben

wij wat meer keus en kunnen wij deze meisjes volledig

klaarstomen voor de zware wedstrijden, die hun in de

komende maanden te wachten staan.

Training

En dat klaarstomen bestaat dan uit een trainingsschema,

dat maar nauwelijks onderdoet voor dat van een eredi-

visievoetbalclub, en er als volgt uitziet: Zondag 7.30 uur:

fietsen en konditietraining. Maandag 22.00 uur: zaal-

training in Sportschool Wim Buchel. Woensdag 19 uur:

buitentraining o.a. strand loop. Vrijdag 19 uur: zaaltraining

in Sportschool Wim Buchel. Zaterdag 15.30 u ur: duintrai-

ning. Onder leidingvan de sport leraren Wim Buchel, Dries

Son nevelt en Dirk v.d. Nulft, zal de Zandvoortse zeskamp-

ploeg zich op deze ma nier opmaken voor de nationale zes-

kamp kompetitie,welkeop7oktoberin het Ahoy sportpa-

leis te Rotterdam van start gaat. De volgende, personen

zijn inmiddels na selectieproeven in de Pellikaanhal en

het sportpark van CiosteOverveen uitgenodigd aan deze

training deel te nemen: Da mes: Joke Paap, Ri ka v. Norden,

An Trouw, Greet Paap, BettieSteegeman, Hen ny Hagen, In

Gord ij n,Astrid Visser, Yvonne Visser, Marja Weermeier, El ly

Keuren Deciré van Ha aster. Heren: P. Visser, L. Schmidt.T.

Vastenhouw, L Schuurman, E. Loos,V. Bakker, H.Meije, P.

Loogman, B. d'Hont, K.van Loon, Ad Goosens, Chr. Koper,

G.Borkent, C. Kerkman, FI.Kerkman, Fr. Boom, F. de Vlieger,

H.Bos.G. Brugman en P.d'Hont.

Boogie Woogie feest bij Oomstee Jazz

Oomstee Jazz is nu al niet meer weg te denken uit de zandvoortse evenementenagenda.

Dat kan ook niet anders omdat de organisatie louter toppers naar het café in de Zeestraat

haalt. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan top boogie woogie- en bluespianist Martijn

Schok die samen met zijn vaste bandleden (saxofonist Rinus Croeneveld en bassist Serge

Shapko en gastdrummer Menno Veenendaal) liet horen wat deze vrolijke muziekstijl in-

houd. Het werd een feest in een uitpuilend café Oomstee!

door loop va ii Nos \'

Ik kan mij de concerten tij-

dens Jazz behind the Beach

van jaren geleden van boogie

woogie-grootheden alsJaap

Dekkeren Rob Hoeke nog le-

vendig herinneren. Maardie

herinneringen vallen bijna in

het niet na de spetterende

show die Schok en zijn kom-

panen vrijdagavond in café jazz- en bluesfestivals in

Oomstee aan het volle café Europa en de Verenigde

voorschotelden. Staten waar hij overigens

ook met zijn band getoerd

Martijn Schok is een begrip heeft. Niet verwonderlijk

op het gebied van boogie want wie de techniek, en

woogie en pianoblues in met name de handelings-

Nederland en ver daarbui- snelheid, van de begena-

ten. Naast zijn optredens digde 5chok in combinatie

in Nederland wordt hij re- met een meerdan voortref-

gelmatig gevraagd voor felijkeGroeneveld opsaxen

ondersteund dooreen voor-

beeldige ritmesectie hoort,

kan niet anders dan vrolijk

worden en stilstaan is er

dan ook niet meer bij.

Grote animator vrijdag-

avond was Groeneveld die

met zijn tenorsax achter

en op de bar de toehoor-

ders bijna in extase bracht.

Toen ook nog twee be-

vriende dansers hun kun-

ne toonden en de vriendin

van Schok de microfoon

ter hand nam was het

feest compleet! Jammer
dat het al om middernacht

stil moest zijn want hier

lust iedereen wel pap van!

Overigens heeft uitbater

Ton Ariesen besloten om de

reeks jazzconcerten.d ie oor-

spronkelijktot eind oktober

gepland stonden, door te

laten gaan tot eind maart

2009! Volgende week vrij-

dag komt een andere groot-

heid naar Zandvoort. Dan

zal de Amerikaanse zanger/

entertainer Shai Sa har met

zijn band het publiek gaan

vermaken. Het optreden be-

gint om 2i.00 uur. Kom op

tijd want café Oomstee is

niet al te groot!

Regeling bij aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen

De besturen van de scholen voor voortgezet onder-

wijs in de regio Haarlem, hebben voor het schooljaar

2009-2010 de 'regeling aanmelding en plaatsing van

leerlingen voor de brugklas' vastgesteld door middel

van ondertekening van het document. Hieronder volgt

een uittreksel daarvan.

De schoolbesturen garan-

deren gezamenlijk, dat alle

leerlingen die zich aanmel-

den voor de brugklas voor

de onderwijstypen gymna-

sium, atheneum, havo of

vmbodie in de regio aanwe-

zig zijn, kunnen worden ge-

plaatst. Daartoe wordt een

regievoerder aangesteld, die

knelpunten signaleertenter

oplossing voorlegt.

Bepaling capaciteit

Alle scholen in het gebied

geven per 1 december 2008

bij de regievoerder het aantal

leerlingen per brugklastype

opdat kan worden geplaatst

in het schooljaar 2009/2010.

Bij voldoende plaatsings-

ruimte komen leerlingen

buiten het wervingsgebied

in aan merking voor aanmel-

ding. De besturen hanteren

voor de leerlingen die vol-

gens de normen, zoals vast-

gesteld in de Kennemerkring,

toelaatbaar zijn en afkom-

stig uit basisscholen in het

wervingsgebied de volgende

2 voorrangsregels: broertjes

of zusjes van leerlingen die

reeds op de school inge-

schreven zijn (ongeacht de

afdeling) en kinderen van

personeelsleden. De aan-

meldperiode is van ^ maart

tot en met 16 maart 2009

met als vastgestelde aan-

melddagen: 11, 12, 14 en 16

maart 20og. De eventuele

datum en loting is 25 maart,

waarna op 30 maart een

extra aanmelddag is vast-

gesteld.

Loting bij overaanmelding

De school gaat loten, als

zij na behandeling van alle

aangemelde leerlingen niet

genoeg plaatsen heeft om
alle toelaatbare leerlingen

te kunnen plaatsen. Een no-

taris verricht de lotingpro-

cedure. Voor alle scholen die

gaan loten geldt de lotings-

datum van 25 maart 2009.

Leerlingen die worden uit-

geloot vernemen dat binnen

2 werkdagen na loting. Zij

kunnen worden geplaatst op

een andere school in de regio

Haarlem. Daartoe wordt op

30 maart op de scholen die

nog plaats hebben een extra

aanmelddag georganiseerd.

Volgorde van aanmelding is

hierbij niet van toepassing.

Evaluatie in april

Mochten er leerlingen voor

de tweede keer worden uit-

geloot dan zal de regievoer-

der deze, in overleg met de

schoolbesturen en de ouders,

plaatsen op het geëigende

schooltype. Deze regeling

staat gepubliceerd op de

websites van de diverse scho-

len in degemeente Haarlem.

De vastgestelde regeling

geldt voor het schooljaar

2009-2010. In april 20og zal

de regeling worden geëva-

lueerd en zo nodig worden

aangepast voor het daarop-

volgende schooljaar.
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Filmprogramma
1 1 t/m 17 september

RADIO + TV

i TeppZeppl

i Eb 8i Vloed

o Eb Si Vloed

"Lekkerder in je vel

met een goede conditie"

www.sportinzandvoort.nl

'"»_' Sporla) Sportraad Zandvoort

lllllllllllTTTTm
De brief voor de Koning

Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog ridders wa-

ren. Een film over wat liefde, vriendschap, trouw en moed

werkelijk betekenen.

In De brief voor de

Koning zet dei6-ja-

rige Tiuri zijn toe-

komst als ridder op

het spel wanneer

een stervende rid-

der hem een op-

dracht geeft. Hij

moet een uiterst

geheime brief

voor de Koning

van Unauwen be-

zorgen. Zijn avon-

tuurlijke tocht

leidt hem door

bergen, bossen en

dalen, waar het gevaar altijd op de loer ligt.

De brief mag beslist niet in verkeerde handen vallen

Bloeiende violen

Bemesting
Bemeste tuinaarde

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

\M *i «n«ttm>itf «K44 /r

vg^vw.autotwdrfjtewrtdvoo-rt. nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedierist

bij U) aati Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgend Politie Keurmerk Veilig Wonen

JDDST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op in snit voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, rauicu, deuren, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

11/3,2041 CB Zan 1 023-5737888
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COLUMN

dik oP th'è town Talk of the town
Sommigen waren er in het begin

wat sceptisch over; een muziek-

tent midden op de rotonde van het

Raadhuisplein. Nu, bijna vier maan-

den na de feestelijke opening er-

van, is er in deze koepel haast elke

zondag wat te beleven geweest,

van live muziek tot clownoptre-

dens voor de kinderen en natuurlijk

het Kunstfestijn. Het publiek dat

op de optredens afkomt zorgt elke

zondag weer voor een bezet Raad-

huisplein. Mogen en kunnen we nu

concluderen dat deze muziekkoepel

'zijn vruchten afwerpt' en een aan-

winst voor het dorp is? We vragen

het deze week aan ons panell

"De muziektent op het Raadhuisplein heeft deze zomer bewezen een

aanwinst voot het dorp te zijn"

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanella:

"Ik werk op zondag, dus heb niet vaak de kans gehad om op het Raadhuisplein te kijken.

De momenten dat ik door het dorp liep, was het altijd erg druk bij de muziektent. Elke week

een andere stijl van entertainment is erg belangrijk om het interessant te houden en dat is denk

ik gelukt. In die zin is de muziektent een aanwinst voor Zandvoort. Toch vind ik dat het aanzicht

van het Raadhuisplein er met de koepel niet echt op vooruit is gegaan."

Bas Lemmens, 25 jaar en mede-eigenaar van discotheek Chin-Chin:

"De muziektent is de afgelopen zomer absoluut een aanwinst geweest, met name de bezetting

op zondagmiddag is voor het centrum een entertainende meerwaarde gebleken. Ik ben zelfs

van mening dat er nog veel meer georganiseerd kan gaan worden in deze muziektent. Volgend

jaar zal dit dan gaan moeten gebeuren, maar na pas een paar maanden van bestaan, heeft de

muziektent zeker bewezen een mooie aanwinst te zijn zo midden in het centrum!"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Ik moet zeggen dat ik weinig heb mee gekregen van hetfeitdaterin de muziektent ook daadwer-

kelijk muziek wordt gemaakt. Zelden heb ik er mensen daadwerkelijk muziek in zien maken, maar

dat zal ongetwijfeld anders zijn. Ik heb er tijdens hevige regen buien wel mensen onder zien schuilen,

dus deze muziektent heeft zich in ieder geval nuttig gemaakt om te dienen als schuilplaats voor

de regen. Persoon lijk vind ik het wel een mooie aanwinst voor het straatbeeld van het dorp."

Het gebeurt steeds vaker

dat jongeren tijdens de zo-

mervakantie in het buiten-

land gaan werken. Veelal in

een hotel of opeen camping

in Frankrijk, Spanje of zoals

de 17-jarige Klaas Jacobs

uit Zandvoort, in België. Hij

vertelt deze week over zijn

ervaring.

"Ik heb vijf maanden lang

als kokopeen camping in de

Belgische stad Spa gewerkt.

Samen met chef-kok Ruud

stond ik daar in de keuken.

We begonnen 's ochtends

met het treffen van de voor-

bereidingen en het maken

van personeelseten en 's

avonds kookten we voor de

gasten. We maakten van

alles, steaks, halve kippen,

noem maarop! Ik had al wel

wat kookervaring en het

smaakte, als ik gasten mag
geloven, goed!" lacht Klaas.

Lol & leren

Klaas vertelt dat hij 'een su-

pertijd'heeft gehad in België:

"Ruud was mijn leermeester

en ik hebeen hoop van hem
kunnen leren. Ook heb ik

op de camping ontzettend

veel leuke mensen ontmoet,

waaronder mijn vriendinne-

tje Valerie! Voor de rest heb

ik vooral gewoon erg veel

plezier gehad. Het was al-

tijd lachen in en rondom de

keuken."

Aanrader

Klaas raadt iedereen aan om
tijdens de zomervakantie in

het buitenland te gaan wer-

ken. "Je doet er zoveel erva-

ring meeop.lkwas natuurlijk

nog vrij dichtbij, maar zelfs in

België is het al zo anders als

in Nederland. Werken gaat

daar allemaal heel relaxed,

niemand heeft stress. Dat is

hier wel anders !" aldus Klaas.

Ook vindt hij de combinatie

van 'werken en toch vakantie'

erg goed bevallen.

Volgend jaar?

Klaas heeft nog niks gepland,

maar zou volgend jaar zo

weer naar de Belgische

camping vertrekken. Ik vraag

hem of hij het niet eens wat

verder weg wil zoeken: "Ik

weet het niet. Er is mij ook

aangeboden om in Australië

te komen werken. Maar die

kans heb ik nog even laten

liggen, omdat ik het nu nog

te ver vind. Maar wie weet

overeen paarjaar..."

IKnowWherelt's@
Zaterdags september:

Voor het grootste huiskamerfeest moetje deze zaterdag bij

BLM 9 in Bloemendaal aan Zee zijn! De leukste 'Fiesa su casa'

van Nederland van 14.00 tot 24.00 uur met onder andere Don

ablo en een live act uit Amerika: SNAP! Tickets zijn voor

>oeuro verkrijgbaarvlawww.fiestasucasa.nl en bij alle

primerawinkels!

Zaterdag 13 september:

Heb je zin in een gezellig avondje stappen met leuke

izieken goedkope drankjes? Kom dan elke zaterdag

ir Ballar in Zandvoort. Tot middernacht: Is bier.fris

Zaterdag 13 september en

Zondag 14 september:

1 Op Circuit Park Zandvoort is er dit weekend weder-

n actie en snelheid te vinden.... Zowel zaterdag 13

als zondag 14 september vindt de State of Art GP

Classic plaats. De HARC heeft voor de GP Classic

weer een interessant programma in petto voorde

liefhebbers van klassieke automobielen. Naast en-

kele nationale historische klassen, racet ook de FISC

Euro Tour!

Dinsdag 16 september
Een bijzondere ervaring bij Holland Casino Zandvoort:

Asian Night, waarbij al je zintuigen worden gekrie-

beld. Voor 5 euro entree kun je erbij zijn en Favourites

cardhouders mogen zelfs gratis een kijkje komen ne-

men! Voor het spannende Chinese mahjong toernooi

kunt u zich op de dag zelf vanaf 18.00 uur opgeven in

het restaurant. Doe mee en maak kans op verschil-

lende geldprijzen!

PAS-dag
Met een brakke kop van het

stappen kom Ik de trap af.

en appeltjes komt aan mij

voorbij. Jippie! We hebben

Poep-Aan-Sonja-dagl! En dat

houdt in dat we vandaag al-

lemaal lekkere dingen mogen

eten.... Heerlijk zo'n PAS-dag,

beter bekend als SAS-dag,

ofwel Schijt-Aan-Sonja-dag.

Soms is het best fijn als je nog

thuis woont en je kunt ontbij-

ten met een versgebakken

appelcake... M'n moeder legt

uit hoe ze de cake gemaakt

heeft; beetje bloem, beetje

boter, appeltjes, beetje suiker

én voonoo% Sonja-proofl He

bah.Sonja-proof dat is niet de

bedoeling! Op PAS-dag moet

je juist alles wat Sonja Bakker

ooit gezegd heeft met een kor-

reltje zout nemen. Wat zeg ik,

een korreltje? Geef mij maar

een lekkere schep zout, met

mayonaise en doe er dan ook

bij... Ik moet eerlijk toegeven

dat de geur van de 'voor ioo%

Sonja-proof cake' ontzettend

verleidelijk is. Bij de eerste

hap ondervindt ik een balans

van zachtheid, versheid en

warme dampen, aangezien de

cake zojuist uit de oven is ge-

haald. Eerlijk is eerlijk, de cake

is door, hij mag blijven. Heeft

Sonja toch nog iets goeds be-

dacht... Zo, inmiddels is het

alweer 18.00 uur en tijd voor

het echtewerk. Een etentje bij

mijn tante zal ervoor zorgen

dat ik met recht de PAS-dag

heb volbracht. Het is mossel-

tijd! Heerlijk, met allemaal ver-

schillende sausjes smikkel ik

de schelpdiertjes naar binnen

Genieten dit zeg! We hebben 2

grote pannen vol, dus gelukkig

kan ik nog even doorgaan. Ik

bed oei, je moet het er wel van

want voor je het weet is het

weer Sonja-dag... De laatste

mossel glibbert naar binnen,

nu nog een Chinees boertje en

dan kunnen we fijn slapen. In

na. Maar goed ook, want mor-

gen s e ananen, ^
appels, sinasappels £
en druiven. Fijn, zo'n 3

frultdagvan Sonja! Q-

&
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"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

HoeraiAb 55 jaar en

fijn met werken klaar!

Debbie, Bart, Margreet

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Gezocht:

zelfstandige hulp in

de huishouding.

3 ochtenden per week,

ma.+wo.+vr. I n I.

06-53740084

sd%MZ.
&**
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vanaf € 9.999,-

Sam van Lingen Haarlem

M1-üB^

Eystnkweg 69

2014 SB, Haarlem

Tel. 023-5532005
™ .üMmi udwhjl www.samvanlingen.nl

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur-

SHIATSU.

Deze ontspannende

acupressuur massage

kan helpen bij o. a. stress,

vermoeidheid, RSI,

pijn- en gewrichtsklachten.

Tel. 023-5427858,

www.shiatsis.nl

Vanaf 8 sept.t/m 3 okt.

heb ik weer de volgende

aanbieding:

complete gezichts-

behandeling

(bestaande uit:

reiniging, peel ing, epileren,

verwijderen oneffenheden,

massage en masker)

en rug-schouder-

nekmassage.

Samen voor€ 55,.

Natuurlijk zijn ook losse

behandelingen te boeken.

Beautysalon Myrna,

06-4831 8230

Te huur:

Vanaf oktobervan

maandag t/m vrijdag

Gemeubileerd apparte-

ment vlakbij centrum

€200,- p.week i n cl.

Tel. 06-287 87 237

Te koop:

Garage beneden bij

Trompstraat 3-5-7.

Vr.prijs: € 27.500

Inl: 06-53693409

Te koop:witte

vitrinekast 200x40x60 +

bijbehorende bureaukast.

Samen € 20.

Tel. 06-2846 9600

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een partkulie-e zanckoi iel wordt as plaatst tl
onder de volgende voorwaarden:

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iS

geven IJ.

SVP Elk cijfer, leeste .?. s.'j e'Aif letter of ;potie in ee*; .j;.,;; ivnige ,<;: : i lS(

s„n

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Jezus zegt:

"ik ben het licht

van de wereld"

(Johannes8:i2).

Jezus wil ook het licht

in uw leven zijn!".

Gebed nodig?

Bel Huis van Gebed

Zandvoort 5363804.

Bedrijfsruimte te huu

Oppervlakte 65+30 m :

g/w/l aanwezig,

zelfstandige oprit.

Tel. 06-5313 3112

Opslag/loods te h u u

97

m

3
, voorzien van

overheaddeur.

tel.06-5179 3350

m t SflRAR DANCING

(Ld FfiüSJD

BESTE BEZOEKERS
OP LAST VAN BE GEMEENTE & REGELGEVING

MOGE N WIJ ABSOW U ! 6EE N PE SSON E

N

NA 03.00 uur BINNEN LATEN !l

KOM UITERLIJK 02.50 uur ANDERS MOETEN WIJ

U HELAAS BUITEN LATENII EN MIST 11

DE GEZELLIGHEID BINNEN!

BIER 1 EURO tot 01.00 uur
HALTESTRAflT 58 ZflNDUOORT
vin sntbse OPf N dwwrno/»n TOT 05.00 UUR

50 plus pagina doorMitzi Visser

50plus@zandvooTtsecouTant.nl

Het huwelijkskastje

Op deze foto, daterend uit eind jaren tachtig, staan Jan

Hollander, Cees Wester en Piet van Staveren. Zij hangen

de laatste huwelijksaankondiging op in het kastje aan het

raadhuis in de Haltestraat. Het huwelijkskastje stamt uit

de tijd van Napoleon.

In die tijd was er nog geen geavanceerd bevolkingsregister.

De burgerij moest binnen een week na de ondertrouw op

de hoogte worden gesteld van het voorgenomen huwelijk

zodat men daar eventueel bezwaar tegen kon maken. De

huwelijksaankondiging hing gedurende de tijd dat men kon

reclame ren, tien dagen, aan het raadhuis.

Men kon bezwaar maken tegen een voorgenomen huwelijk

als er bijvoorbeeld sprake van was dat bruid of gom reeds

gehuwd bleek te zijn. Niet alleen in de woonplaats van de

aanstaande echtelieden, maar ook in de woonplaats waar

zij tot zes maanden geleden gewoond hadden en in de ge-

meente waar het huwelijk voltrokken zou worden, moest

via de aankondiging in het kastje hangen. In theorie kon

het huwelijk dus op zes plaatsen afgekondigd worden. Een

bekende.toenmaligin Zandvoort woonachtige kunstrijdster

wilde in Bussum trouwen, om zo te verbloemen dat haar

aanstaande echtgenoot reeds drie maal eerder gehuwd was

geweest. Maar door eerder genomen regeling kon zij dat

niet verhullen.

Met de komst van het computertijdperk waarbij gemeenten

gebruikmaken van de GBA, Gemeentelij ke Bas isad min istratie

persoonsgegevens, verdween het huwelijkskastje van

Napoleon.

Cultuurhistorie

Een groep mensen die niet alleen geïnteresseerd was in

het heden, maar ook in hetgeen zich in het verleden in de

Amsterdamse Waterleidingduinen heeft afgespeeld en veel

historisch materiaal bezat, besloot in 2000 een cultuurhis-

torische werkgroep op te richten. Op zaterdag 13 september

organiseren zij een sporenwandeling die leidt langs cultuur-

historische elementen in de duinen.

Zandvoortse Christien Kemp (dochtervan Cors van der Mije

Pzn.) houdt zich al sinds haar jeugd bezig met de historie van

het duingebied. Het is haar met de paplepel ingegoten. Van

haar vader en opa erfde zij een enorme hoeveelheid documen-

tatie en oude foto's. In 2000 sloot zij zich met haarschataan

kennis aan bij de werkgroep. Heeft u nog gegevens over de

duinen, bijvoorbeeld verhalen van uw (groot)ouders of oude

foto's? Neem dan even contact op met de werkgroep via tel.

023-5248391.

Open monumentendag
De leden van de cultuurhistorische werkgroep begeleiden

aanstaande zaterdag, 13 september, een sporenwandeling

in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De tocht voert u

onder andere langs de nog originele vinkenbaan Zeerust

van de familie Van tennep, gebouwd in 1856, die tot 1912

dienst heeft gedaan. Binnen in het bijbehorende huisje

zijn fraaie muurschilderingen te bewonderen. Ook wordt

het museumduin aangedaan, gebouwd in 1940/1941. Het

was een bewaarplaats voor museumstukken uit onder

andere het Frans Hals- en het Teylersmuseum. In 1942 zijn

de belangrijkste kunstwerken naar de Sint Pietersberg bij

Maastricht verhuisd. De wandeling begint om 13.00 uur bij

bezoekerscentrum de Oranjekom. Omdat er een maximum
aantal deelnemers deel kan nemen, dient u zich vooraf aan

te melden bij de Oranjekom, tel. 020-6087595. Deelname is

gratis. Totale lengte van de wandeling is ca. 5 km.

Over de foto

Vanaf 1851 hebben, behalve boeren, ook werknemers van de

Duinwatermaatschappij in het duin gewoond: eerst de mensen

die de kanalen groeven, zij woonden tijdelijk (gedurende ja ren)

in keten. Later woonden nog enkele werknemers met hun ge-

zinnen bij de pompgebouwen waar ze verantwoordelijk voor

waren, zoals bij het Van DerVlietkanaalen het welbekende Huis

van het Wester bij het Westerkanaal. Er woon den ook 'gewone

mensen' in het duin, bijvoorbeeld Co Castien langs de Renbaan.

Het beleid van het waterleidingbedrijfwas erop gericht uitein-

delijk alle bewoning uit het duin te weren. Na ca. 1950 woonde

er niemand meer in het duin. (bron: Van nul tot nu, 2000 jaar

historie in de Amsterdamse Waterleidingduinen')

xe/iuH'ies

"Om "Braamd"

Zandvoorters gaan geen bramen zoeken, zij gaan 'om

braamd'. A Is kleine kinderen gingen broer en ik vaak

met pappa Koert mee 'naar duin'. Met een vroeg bra-

menseizoen in augustus en anders in september to-

gen wij, de zoekertjes, gewapend met grote emmer

en drie lege groenteblikjes het Brederodepad af.

Links en rechts wisten wijfantastische bramenstekken

te vinden. Helemaal blauw! Om strategische redenen

mochtje die kennis natuurlijk met niemand delen. Ze

behoorden tot onzefamiliegeheimen. Er waren immers

vele kapers op de kust want elke dag reden vele dorps-

genoten langs ons huis met emmers vol van het blau-

we goud. Onze duinbraam heet eigenlijk Dauwbraam

oftewel Rubus ceasius en komt in Nederland naast de

duinen ook voor in het rivierengebied en langs spoor-

dijken. Maar overal ter wereld kun je bramen vinden.

In Zuid-Afrika wordt hij bestempeld als onkruid.

Behalve de vruchten, kunnen de bladeren ook gecon-

sumeerd worden. Gedroogd kunje er thee van trekken.

Maar wij gingen voor een hele emmer vruchten en de

volle groenteblikjes werden keurig bij pappa geleegd.

Totdat wegeen zin meer hadden. Dan bekogelden broer

en ik elkaar met konijnenkeutels. We moesten wachten

met bramen eten totdat ze thuis goed gewassen wa-

ren. Want als een vos over de plant gepiest had, kon je

vreselijke ziektes krijgen. We deden het stiekem toch.

Dat mag u niet verder vertellen. Met paarse vingertjes

van het plukken, armen vol met schrammen van die

rotdoorns en klitten en keutels in ons haar, sleepten

we dolgelukkig de buit huiswaarts. Thuis werden de

bramen gewassen en maakte mams bramensap en

-jam. Bramen zijn erg gezond. Ze zitten vol vitamine C.

Maar dat interesseerde ons geen b...braam. Wij vonden

ze gewoon lekker.

CL
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 september

en de verdere in week 36 door het college genomen besluiten

zijn 9 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Raadszaken vervalt

De commissievergadering Raadszaken van 16 september ver-

11 september- wijkspreekuur Nieuw Noord

Op donderdag 11 september kunnen de inwoners van Nieuw

Noord het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het wordt

gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van 19.00 uur tot

20.00 uur. Donderdag 11 december is ook ingepland. Mensen

uit de wijk kunnen zonder afspraak binnenlopen en vertellen

wat er in de buurt beter kan.

17 september - Wmo-raad

Op woensdag 17 september aanstaande vergadert de Wmo-

raad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers.

ledereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij

te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht,

kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Wekelijkse markt op het Zwarte Veld en de Koningstraat -

Tijdelijke Ontheffing Bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit tot een

tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van

artikel 3.22 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het

situeren van de wekelijkse markt op het Zwarte Veld en de

Koningstraat.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken nadat het besluitter inzage is gelegd een beroepschrift

indienen bij de administratieve rechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk beroepschrift dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een ver-

zoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het beroepschrift.

Verkeersmaatregel: éénrichtingsverkeer

in het kader van werkzaamheden aan het riool wordt er een

éénrichtingsverkeersregime ingesteld in de Kamerlingh On-

nesstraat en in een gedeelte van de Linnaeusstraat door het

plaatsen van de volgende borden uit bijlage 1 van het RVV 1990:

een eenrichtingsweg,indeze richting gesloten voor voertuigen

in te stellen door het plaatsen van bord C02:

- in de Kamerlingh On nesstraat direct ten westen van de aan-

sluiting met de Curiestraat;

een eenrichtingsweg in te stellen door het plaatsen van het

bord C03:

- inde Linnaeusstraat direct ten zuiden van de aansluiting met

de Noorderduinweg;

een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en voor ge-

handicaptenvoertuigen in te stellen door het plaatsen van de

borden C15:

- in de Kamerlingh Onnesstraat direct ten oosten van het

fietspad Tol lenst raat:

Vrachtverkeer dat het bedrijventerrein ten zuiden van de

Kamerlingh Onnesstraat wil bereiken kan via de Kamerl ngh

Onnesstraat blijven rijden. Vrachtverkeer dat het bedrijventer-

rein ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat wil verlaten

wordt omgeleid via de Keesomstraat en de Celsiusstraat.

i'iz-. ^ti^tl :ek37en duren tot

Verlenen opdrachten door toekenning van een exclusief recht

In de vergadering van 2 september 2008 heeft de gemeente-

raad van Zandvoort de Verordening gunning opdrachten door

toekenning van een exclusief recht 2008 vastgesteld. Deze

verordening treedt in werking op 12 september 2008 en ligt

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de

website. De verordening betreft het volgende. Ingevolge het

Europees aanbestedingsrecht en het Besluit aanbestedingsre-

gels overheidsopdrachten (Bao) zijn gemeenten bij de inkoop

van goederen, diensten en werken boven eenwettelijk bepaald

drempelbedrag verplicht deze opdrachten aan te besteden.

Belangrijkste doel hiervan is het bereiken van optimale concur-

rentie, waardoor onder meereen reële prijs kan worden bedon-

gen. Ondanks de voordelen van aanbesteding zijn er situaties

denkbaar waarbij rechtstreekse gunning van een opdracht aan

een opdrachtnemerte prefereren is boven een reguliere aan-

besteding. Wetgeving en jurisprudentie geven echter weinig

ruimte aan de mogelijkheid van rechtstreekse gunning, maar

onder zeer strikte voorwaarden zijn er uitzonderingen mogelijk.

Door de vaststelling van voornoemde verordening kan bij wijze

van uitzonder 110 ge irieei itel i
1
l;e opd lachten exclusiefworden

gegund aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken

Wet sociale werkvoorziening 2008

In de vergadering van 02 september 2008 heeft de gemeente-

raad van Zandvoort de Verordening persoonsgebonden budget

begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 vastge-

steld. Deze verordening treedt in werking op 01 Juli 2008 en

ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op

de website. De verordening betreft de keuzemogelijkheid van

een persoonsgebonden budget voor Zandvoortse ingeie:e!':rü'i

aan wie door het Centrum voor werk en inkomen (CWI) een

indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening is afgegeven. In

de verordening komen onder andere aan de orde de doelgroep,

de vergoeding aan de werkgever, de hoogte van de begelei-

dingskosten en aanpassingen op de werkplek.

Commissie Planning en Control

De commissie Planning en Control vergadert op woem

september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deurei

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad hu

Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijsten vergadering 20 augustus 2008 en li

toezeggingen

- Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of

verzocht

dag 17

igaan

spleln.

- Personele kosten

- Herbenoemen restantbudget Bereikbaarheid kust 2005-2007

- Subsidie vakonderwijs muziek

- Begrotingsrapportage 2008-2

-Vaststelling jaarreken ing 2007 openbaar onderwijs

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Weistand en Monumenten

Op september 18 vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ingekomen vergunm'ngenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 165, verg roten boerderij tbv dagactiviteiten,

ingekomen 01 september 2008,2008-17211/

-C Slegersstraat 22, sloop bouwwerk, ingekomen 4 september

20o8,20o8-i74S

Bentveld:

20o8,20o8-i7iRv.

- Duindoornlaan 29, verwijderen asbest van onbevloerd gedeel-

te van de zolder, ingekomen 02 september 2008, 2008-1735.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor:

- het vergroten van de kap van de garage/hobbyruimte op het

perceel Kostverlorenstraat 100 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer:20o8-073l_v).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 12 september

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of

mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

maken bij het college van Burgemeesteren Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient inde rechter bovenhoek van

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

-Reinwardtstraat 21, plaatsen dakkapel, verzonden 29 augustus

20o8,20o8-i68Lv.

- Ronald Ketellapperstraat 18. vergroten berging, verzonden 02

september 2008, 2008-1 52 Rv.

- Perceel t.o. J.PHeijeplantsoen 2 t/m 8, gedeeltelijk veran-

-^% Gemeente Zandvoort

deren openbare speelplaats, verzonden 03 september 2008,

2008-130RV.

- Vondellaan 60, vernieuwen opslagkeet, verzonden 03 sep-

tember 20o8,20o8-i03Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift Indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer Collegelid spreken?

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 0, Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

maandag t/m donderdag 8 30 - 17.00 uur en vri dag centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u

8.30 -16.00 uur. het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een

vakafdeling verwezen wordt.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vu op Vragen over een bouwplan?

de website het digitale formulier in óf stuur een t rlef Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

naarde klachtencoördinator de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur www.werkeninzandvoort.com.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbe

zene.d.

wij-

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dieren begraafplaats aa lde

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 l ur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vrijwilligers in Zandvoort, kom óp nu.
Een dagje op de bres voor al onze senioren

Eén dagje vrijwilligerswerk doen. Of een paar uurtjes

slechts. Op woensdag 1 oktober bijvoorbeeld, tijdens de

'Dag van de Ouderen'. Is dat teveel gevraagd? Voor Zand-

voorters niet, want zoals deze week een vriendelijke oude

dame in de Belbus opmerkte: "Zandvoort is een heel mooie

plaats om oud te worden. Er is hier nog veel maatschappe-

lijk bewustzijn." Toch komt de Zandvoortse welzijnsorga-

nisatie Pluspunt voor de komende 'Dag voor de Ouderen'

nog vrijwilligers te kort.

Kom op, jonge en oudere

Zandvoorters, één dagje,

van alle 366 dagen die dit

schrikkeljaar telt, even aan

de bak voor het welzijn

van de circa vierhonderd

85-plussers in ons midden.

Wat is de bedoeling?

Pluspunt heeft de na-

men en adressen van alle

85-plussers in Zandvoort.

En die moeten op woens-

dag 1 oktober eigenlijk al-

lemaal even een bezoekje

krijgen. Om deze senioren

even het goede gevoel te

geven dat zij er nog écht

bijhoren. De 85-plussers

krijgen een aankondiging

per brief dat zij op deze dag

bezoek krijgen. In sommige
gevallen zal dat niet eens zo

dringend nodig zijn, maar in

vele ook zeker wel. Ou de ren

die een dierbare hebben

verloren bijvoorbeeld, of

zij die enigszins dreigen te

vereenzamen, kun je een

enorm plezier doen met

een beetje aandacht, een

vriendelijk, opbeurend ge-

sprekje...

Burgemeester Niek Meijer

doet mee, wethouder
Gert Toonen eveneens en

Zandvoortse 'BN'ers' als

Klaas Koper, Rob Peetoom,

Marianne Rebel en Bas van

Hout hebben ook al spon-

taan hun medewerking

toegezegd.

Alle vrijwilligers die op 1 ok-

tober mee willen helpen om
de Zandvoortse ouderen-

dag tot een succes te ma-

ken (het is maar een kleine

moeite, je beleeft er zelf

ontzettend veel genoegen

aan en je bewijst ouderen

een enorme dienst) kunnen

zich opgeven bij Pluspunt.

Een e-mailtje naar Nat ha lie

Lindenboom en je bewijst

een oudere dorpsgenoot

een enorme dienst, waar-

bij je zelf ook nog eens een

leuke dag hebt.

Voordevrijwilligers kan veel

worden geregeld: adresjes

in de eigen buurt, een ca-

deautje mee op huisbezoek

(een roos bijvoorbeeld, die

voor elke oudere beschik-

baar is gesteld door de

Zandvoortse strandbriga-

de). Even inhaken dus, bes-

te Zandvoorters, zodat die

mevrouw in de Belbus haar

lovende statement nog vele

jaren kan herhalen!

Pluspunt Zandvoort
centrum, Willemstraat

20, tel. 5717373, e-mail:

n.lin den boom@ plus punt-

zandvoort.nl

pluspunt

Gehandicaptendag

brandweer Kennemerland

Op zaterdag 13 september organiseert de brandweer Ken-

nemerland een dag voor verstandelijk gehandicapten

vanaf 6 jaar. Net als voorgaande jaren belooft het weer

een leuke dag te worden, met een spelletjesprogramma,

brandweerdemonstraties en een ballonnenwedstrijd. Per

gehandicapte is één begeleider eveneens van harte wel-

kom. Aanmelden kan tot 8 septemberl

Debrandwee nodigt ieder- te jk afgesloten met een

een met een verstande- m ziekoptreden. Ouders

lijke handicap uit om of begeleiders kunnen

langs te kom en op / de deelnemers aan-

deze speci- i melden door

aledag.De ^l, »^^^ een e-mail

dag vindt *! l ^Él te sturen

plaats op Ik 11 1 S naar André

de brand- %% m f m Stol faas-

weerka- \V ^ tol@brand-

zerne van . weerken-
Haarlem, aa * nemerland.nl)

de Zijlweg 200. of naar Tamara

Het progr a rn ma Stolwijk (tstolwijk@

duurt van 09 00 uur tot b andweerkennemer-
16.00 uur er is inclusief lar d.nl)van de brandweer

lunch. De da wordt fees- Ke memerland.

£>
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Titels voor Simon Knap, Mare Koster en

Bertus Sanders
Tijdens de W ijzonol Trophy wisten Simon Knap en de equipe Koster/Sanders de eerste ti-

tels van dit raceseizoen binnen te halen. De eerste deed dat bij de Formule Ford, de laatste

twee in de Toerwagen Diesel Cup. Voor het oog van 15.000 enthousiaste raceliefhebbers

scoorden zij met hun podiumplaatsen voldoende punten, waardoor het voor de oppositie

onmogelijk is om hen nog in de stand te achterhalen.

Simon Knap was een tevre-

den man in de Formule Ford.

Weliswaar won Knap beide

races niet, maar zijn voor-

sprong op de rest van het

veld in het kampioenschap

was goot genoeg om na de

eerste manche de titel al bin-

nen te halen. Dewinnaar in

beide manches was Rogier

deWit.ZandvoorterJan Paul

van Dongen beleefde een

vervelend weekend. In de

eerste race bleek de elektro-

nica een probleem te zijn en

in de tweede race kwam de

Zandvoorter ookal niet aan.

MarcKosteren BertusSanders

behaalden in de tweede race

van deToerwagen Diesel Cup

de titel. Zij hadden bij aan-

vang voor dit weekend al een

comfortabele voorsprong.

Directe tegenstander Ronald

Morien werd samen met

Ferry Duivenvoorde eerste in

detweederace, maar het duo

Koster en Sanders werd in de

tweede race tweede en daar-

mee waren zij onbereikbaar

geworden voor de concurren-

tie."Het kon eigen lijk niet fout

gaan. Onze voorsprong was

daarvoor te groot", aldus de

sympathieke Drent Sanders.

Voor Koster was het de eerste

titel. Daarmee treedt hij in de

voetsporen van zijn illustere

vader Hans Koster die in het

midden van de jaren zestig

meervoudig kampioen was

in de toerwagens.

Plaatsgenoot Dillon Koster

beleefde een plezierig

weekend. De Zandvoorter

reed beide races op een ei-

land. Nadat hij in de eerste

race derde werd, reed in de

tweede race al driftend naar

de tweede plaats. "Ik moest

toch laten zien dat ik als

goed ren sport instructeur

te boek sta. Bovendien was

het ook voor het publiek leuk

om dit soort dingen te laten

zien", grijnsde hij na afloop.

Een hoofdrol was weggelegd

voor Pim van Riet. De rijder

uit de equipe Verschuur liet

vooral in detweede race zien

waarom hij de beste titel kan-

didaat was. De eerste race

werd nog gewonnen door

Paul Vahstal. Daarmee hield

hij zijn hoop op een titel le-

vend. De achterstand die hij

inliep in de eerste race werd

weer tenietgedaan omdat

hij als derde aankwam in de

tweede race en omdat Van

Riet die racejuist weerwon.

Met dat resultaat heeft de

laatste een goed uitzicht op

zijn eerste titel.

Opvallend was ook het optre-

den vanJeroen Bleekemolen.

Als gastrijder in de tweede

Renault Clio-race kwam hij

als vierde over de streep,

terwijl hij enkele uren

daarvoor als kampioen in

de Porsche Super Cup race

derde werd in het voorpro-

gramma van de Formule i

race op Spa Francorchamps.

"Ik heb veel lol gehad", aldus

Bleekemolen, "ik had nog

nooit met dit type Clio gere-

den. Afgelopen week heb ik

mijn eerste rondjes op een

droge baan gereden. Nu heb

ik net in de race mijn eerste

meters onder natte omstan-

digheden gereden. In het be-

gin reed ik achter mijn broer

aan naar voren. Ik had geluk

dat hij Sheila (Verschuur,

red.) raakte, daardoor kon

ik hen passeren en naar de

vierde plek rijden." Een an-

dere knappe prestatie werd

geleverd door Marcel Duits,

die de afgelopen dagen te

weinig nachtrust kende

omdat hij net vader was

geworden. In de eerste race

werd Duits zesde nadat hij

vanaf plek elf was vetrokken.

In de tweede race moest hij

genoegen nemen met een

negende plaats. Ook toen

vertrok Duits van de elfde

startplek.

In de Olympische klasse

haalde Peter Bergervoet

zijn titel binnen, omdat
zijn naaste concurrent

René Steenmetz twee keer

met lege handen bleef.

Bergervoet werd twee keer

tweede achter Wilbert van

den Burg. Steenmetz zag in

de eerste race al zijn hoop

op een titel vervliegen na

een forse aanrijding met

Sylvestervan Heyningen.

Rampzalig begin SV Zandvoort zondag

Waar het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen allemaal crescendo ging, was de

competitiestart van het bijna totaal vernieuwde zondagelftal van SV Zandvoort rampza-

lig. Het niet eens zo bijster sterk spelende Zwanenburg walste werkelijk over de selectie

van trainer Jamal heen, 9-1! Het is dat Zandvoort-keeper Mathijs Mans een superdag had

want anders was het nog veel erger geweest.

Al zeer snel werd duidelijk

dat Zandvoort niets in de

melkte brokkelen had. In de

tweede minuut moest Mans

voor de eerste keer de bal uit

zijn doel vissen. Zandvoort

kreeg hierna één opleving

en verder geen schijn van

kans. Aanvoerder Martijn

Paap kon zijn ploeg een paar

minuten later nog langzij

brengen en daar bleef het

bij. Weer een paar minuten

later was de thuisploeg te-

rug op voorsprong die ze tot

de rust uitbouwden tot 5-1.

De tweede helft bracht een

hele kleine opleving bij onze

plaatsgenoten, echter een

gericht schot op doel kon

niet geproduceerd worden.

Hoe Jamal en aanvoerder

Paap ook schoven met de

spelers, het maakte niets

uit, Zwanenburg sneed

door de Zandvoortse ver-

dediging als een warm mes

dooreen pakje boter. Toen

de productie stopte door het

eindsignaal van de degelijk

fluitende arbiter, stond de

ontluisterende stand van

9-1 op het scorebord. Er is

nog veel werk aan de winkel

voor Jamal en zijn staf om
binnen korte tijd een wat

waardiger elftal op de been

te brengen, anders is het al

rap einde oefening voor SV

Zandvoort zondag.

Overige uitslagen uit de 4e

klasse D:

Geel Wit - De Brug 1-5;

Concordia - Ripperda 2-1;

Bloemendaal -Alliance 2-i;

SVIJ-Olympia Haarlem 2-3;

DSK- Schoten 5-0.

Verlies handbalsters
Na de winst van vorige week in de uitwestrijd tegen Westsite 2 heeft het dames hand-

balteam de eerste thuiswedstrijd van het nog prille seizoen met 9-13 verloren van het

Amsterdamse Aristos.

kere Aristos. Vooral de inter-

cepties van de Zandvoortse

dames, die hiermee profi-

teerden van de door de re-

gen glad geworden bal, was

een crime voorde gasten. Bij

rust keek ZSC helaas tegen

een geflatteerde 5-6 achter-

stand aan.

Wie na de rust gedacht had

dat ZSC het heft in handen

zou nemen kwam echter be-

drogen uit. Het fysieke maar

zeker niet onsportieve spel

van Aristos werkte verlam-

mend op de Zandvoortespeel-

ln de eerste helft was het waarin dethuisclub niet on- sters, die na rust nog slechts

een gelijkopgaande strijd, derdeed voor hetfysiekster- vier keerwisten te scoren.

BB
Finales tennis naar komende zondag

De finales van Tennisclub groot aantal finales alsnog ren enkelspelen zullen dan

Zandvoort (TCZ) zijn door worden afgewerkt. Onder hun beslag krijgen. Na afloop

de overvloedige regenval andere een tweetal heren vandewedstrijden zal de be-

van vorige week verscho- dubbelspelen, een dames kende coverband van Ruud

ven naar komende zondag, dubbel, twee gemengde Jansen een optreden verzor-

Vanaf 11.00 uur zullen een dubbels en de dames en he- gen. Toegang is gratis.

SV Zandvoort zaterdag krijgt te weinig

Zaterdagtrainer Piet Keur had zich de start van de nieuwe

competitie wei anders voorgesteld. Bij kampioenskandidaat

DVVA trok zijn formatie 40 seconden voor tijd alsnog aan

het kortste eind en verloor onverdiend met 1-0.

DVVA, dat vorig seizoen

tot 3 wedstrijden voor het

eind de ranglijst aanvoerde

maar uiteindelijk de titel aan

Young Boys moest laten, is

in de breedte alleen maar

sterker geworden door de

komst van twee spelers op

eerste klasse niveau en kan

dit jaar wederom als kam-

pioenskandidaat worden

SOFTBAL

gerekend. Zandvoort heeft

daarentegen een nieuw elf-

tal waar de routine van de

'oudere', gestopte spelers

misschien wel node wordt

gemist. In de voorbereiding

was vooral de voorhoede te-

gen wat sterkere tegenstan-

ders moeilijk aan het scoren

te krijgen en dat was zater-

dagmiddag weer het geval.

Nu echter gaat het om het

'echie'!

Zandvoort toonde van het

begin af aan geen respect

voor DVVA en was regel-

matig voor het doel van de

Amsterdammers te vinden,

echter zonder keeper Den nis

van Heteren in hele grote

problemen te brengen. Het

dichtst bij een doelpunt was

Rem ko Ronday die zijn inzet

van de lijn weggewerkt zag

worden. Aan de andere kant

vervulde Zandvoort-keeper

Boy de Vet een heldenrol.

Met werkelijk katachtige re-

flexen haalde hij ballen uit

zijn doel die eigenlijk op de

nominatie stonden om tot

doelpunt verheven te wor-

den. Ookdeed Bas Lemmens

een behoorlijke duit in

het zakje door de gevaar-

lijke DVVA-spits Maarten

Smakman volledig uit de

wedstrijd te spelen.

Gaande de tweede helft

werd wel duidelijk dat DVVA

voor de winst ging. De druk

op het Zandvoortse doel

werd allengs groter maar de

verdediging van onze plaats-

genoten hield stand totdat

invaller Teun Meurs de bal

achter De Vet kon koppen.

Dat was dik in blessuretijd

en niet meer dan 40 secon-

den voor het eindsignaal

van de uitstekend leidende

scheidsrechter. Bijgevolg te

kort tijd om nog iets terug

te doen.

Komende zaterdag krijgt

SV Zandvoort nieuwkomer

HBOK op visite. Zij zijn vorig

jaar gedegradeerd en zijn

vast van plan die missta pon-

gedaan te ma ken. Oppassen

dus voor Keur en zijn man-

nen om niet troosteloos on-

deraan te komen staan!

Overige uitslagen uit de 2e

klasse A: Monnickendam -

ZCFC 2-2; HBOK- Kennemer-

land 2-2; ZOB - Swift 0-2;

HCSC - WV-HEDW 2-1;

Marken -Amstelveen 3-1.

Softballers ZSC kampioen

Het herensoftbalteam van de Zandvoortse Sport Combinatie is kampioen van de 4e klasse

C van de KNBSB geworden. Het kon afgelopen donderdag de kampioensvlag hijsen zonder

zelf in actie te komen. De enig overgebleven concurrent, Thamen 2, verloor onverwacht

met 9-4 van THB, waardoor ZSC onbereikbaar werd voor de Uithoornse ploeg. Het team

werd zaterdagavond gehuldigd in het clubhuis.

Devoorzittervan deafdeling het twintig jarig bestaan

softbal, Hans Paap, bracht van de softbaltak van ZSC

het kampioensteam hulde (voorheen TZB) tot stand is

voor de manier waarop dit gekomen. Onder leiding van

eerste kampioenschap van de coaches Gé Oosterbaan

een herenseniorenteam in en Rob Til werden van de

zestien tot nu gespeelde

wedstrijden er slechts twee

verloren. Ook 5portraad-

voorzitter Wim Buchel had

waarderende woorden voor

de prestatie van onze plaats-

genoten. Hij liet zijn geluk-

wensen vergezeld gaan van

een aandenken in de vorm

van een miniatuur van een

softballer.

Het kampioensteam van

ZSC bestond naast de al ge-

noemde coaches uit Tjeerd

Buijs, Peter Douma,Han van

Soest, Jeroen van 't Wout,

Marcel Paap, Ruud Bijl, Ben

Draijer, ErnestoVonsee, Hans

Rijnders, Danny en Jeroen

van 5oest, Ben de Jong, Ed

Koper, Rick Draijer en Wilma

van Riemsdijk. Met het be-

halen van de titel heeft ZSC

het recht op promotie naar

de 3e klasse verkregen. In

de komende weken moeten

nog vier competitiewed-

strijden worden afgewerkt.

De thuiswedstrijd tegen

Bloemendaal vond afgelo-

pen zaterdag geen door-

IRONMAN

Zware omstandigheden
De ze Ironman die afgelopen zaterdag bij strandpaviljoen

Skyline is georganiseerd, heeft voorlopig € 2750 voor de

stichting WINS opgeleverd. Door middel van verkoop van

T-shirts bij Skyline kan het bedrag nog oplopen.

Zaterdag was het dermate

zwaar dat niemand de boei

tijdens het zwemmen kon

ronden. Hoge golven en

sterke stroming waren daar

debet aan. Toch kon er na

overleg bij de heren een win-

naar worden aangewezen.

Het werd onze plaatsgenoot

Patrick Pijnacker die in 17.25

minuten de snelste was.

Bij de dames was het wat

moeilijker. Uiteindelijk werd

besloten om de eerste vier

dames die binnenkwamen

een verkort parcours te la-

ten doen. Als winnares werd

uiteindelijk Marieke Pijlman,

eveneens een plaatsgenoot,

in een tijd van iets meer dan

11 minuten. Klap op de vuur-

pijl was de over handig ing van

een quad aan de uitbaters

van Skyline. Dit voertuig had-

den ze gewonnen met een

wedstrijd uitgeschreven door

het blad 'Shops onthebeach'.

De Zandvoortse vorm van de

Ironman werd uitgeroepen

tot het meest innoverende

evenement op het strand!

ADVERTEERDERS
Dankzj onze adverteerder k:i"ne: wij u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders J.'i de kretni var, deze week zijn:

'.''.'; alfabetische volgorde) Gemeente Zandvoort

Acco u nta nts ka ntoor G reeven, Makelaardij ag.

Huppelschoten Hema
Administratiekantoor IJzerhandel Zantvoort

K.Willemse Joost van Diepen

Algemene uitvaartbegel iding Koppenol's Beauty Center

Zandvoort La Fontanella

Auto Strijder OHD
Autobed rijf Zandvoort Pvan Kleeff

Beach Club Tien Parfumerie Moerenburg

Bertram& Brood Pluspunt Boomhut

BloemsierkunstJef& He nkBluijs Samvan Lingen Haarlem BV.

Café Neuf Sea Optiek

CaféOomstee Take Five

Café'tBadeendje Tennispark Joey's

Censeenvan Llngen ThalassaStra"d-:avirr,rn-R

Circus Zandvoort Uitvaartceriï'..m tiad.'lem

Club Nautique Van Aacken ' lawrttrrV'sedTff

Danzee Van der Rel'drr' Makelaar,

Dorsman Assurantiën Versteege's ll/erha-drl

JS>



Verhuiskriebels?

BEZOEK ONZE
ZANDVOORTSEOPEN HUIZEN DAG
ZATERDAG 20 SEPTEMBER VAN 1 1 .00 - 1 3.00 UUR

Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen

verwijzen wij u graag naar onze website WWW.CVL.NU

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715 Eïï WWW.CVl.MJ (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
NVM

Piet Leffertsstraat 30
In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met

voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur en

achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke Zuid-duinen.

Alle voorzieningen (open baar vervoer, winkels) zijn eveneens op loopafstand.

De woning is keurig bewoond en onderhouden, heeft goede uitbouw-

mogelijkheden, echter dient gemoderniseerd te worden.

• Mogelijkheid vooruitbouw begane grond

• Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren

• Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Gebruiksoppervlakteta. 100m
2

• Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs^ 349.000,

De Ruyterstraat 44
Zon, zee en strand, twee van deze ingrediënten zijn standaard bij het uitzicht

van dit appartement inbegrepen. Een lichte woonkamer, ruime slaapkamer,

werk/ siaapkamer en een balkon op het zuidwesten maken het plaatje

compleet. Het appartement is gelegen op de eerste etage van een complex met

lift.

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Berging in de onderbouw v.v. SOL boiler en aansluiting wasmachine/droger

• Op loopafstand van het strand en nabij station en centrum

Gebruiksoppervlakte ca. 75 m2

Westerstraat 9

In een rustig pittoresk straatje, in het centrum van Zandvoort, gelegen woning

met 4 slaapkamers, zonnige tuin op het westen, achterom en parkeren op

eigen terrein.

Strand en openbaar vervoer zijn op steenworp afstand te bereiken.

• Keurig onderhouden

• Buitenzijde geheel geschilderd 2008

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gemeentelijk monument

Gebruiksoppervlakte ca. 95 m2

Perceeloppervlakte 124m
2

Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op één

van de mooiste locaties van de boulevard gelegen.

Door de iets hogere ligging op een royale kavel van 730 m2
en defraai

aangelegde voortuin ziet u vanuit de living alleen het prachtige levende

schilderij van de zee in al zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat

u vooral de ruimte en de rust ervaart. De villa beschikt verder over 3

slaapkamers, oprit, garage voor 2 auto's, diverse zonneterrassen en uniek

zee- en duinzicht.

Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m3

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gebruiksoppervlakte thans ca. 165 m2

Vraagprijs: €1.595.000,- <J360p

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27
Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,

waskamer, hobby kamer, zonneterrasaan de voorzijde, besloten en vrij

gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto's. De woning staat in

een rustige groene woonomgeving waaralleen bestemmingsverkeer komt en

grenst aan een prachtig natuurgebied.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Buitenzijde geschilderd in 2006

Vloerverwarming begane grond en leverdieping

Alarminstallatie (met onderhoudscontract)

Gebruiksoppervlakte ca. 200 m'

Perceel oppervlakte. 360 m2

Vraagprijs* 825.000, - <S>

Max Planckstraat 48
Op het bedrijventerrein van Zandvoort-Noord, met een goede

verkeersontsluiting en parkeervoorziening, zeer representatieve bedrijfshal

(ca. 550 m2
) met showroom, kantine en magazijnruimte. Het pand is v.v. cv.-

installatie, krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbele beglazing en op de

begane grond een keurig afgewerkte vloeistofdichte vloer.

Beg.grond Showroomruimte ca. 60m
2
, bedrijfshal ca. 265 m2

leverd .'.'.ig.L'ijniuimietj 125m', bedrijfskantines. 25m
2

Vraagprijs € 519.000,-
(360°)
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CTUEEL
Nieuwe reeks

Jazz concerten

KuBRIEK
Heden & Verleden

over 't strandzand

OETBAL
Zondagelftal krijgt

er flink van langs

/= x
SS „,,„„.:

• 4 Roombotercroissants

€2,95

• Weekendtaartje € 7.95

September actie

Win een hele maand

gratis brood op de plank!

10 gezinnen kunnen winnen!

Meer info in de winkel en op:

www.grBtisbroodopdeplank.nl

V

ALLE MONTUREN
50% KORTING

ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

T<
Kcikpleiucou c erteu

:

Zondag 21 september 200S

Laureaten Prinses

Christina Concours
BasTreub -vidu!

Aiiihc"i Vasi -ij:;::o- : :li: -:: :'.'.

Svrin; :-;-:-:>;.::

Aanvang: 15.00

Toegang: gratis

www.cla ssicconcerts.nl

Politici langs scholen

r '

'Net als bij voetbal

scouten ze steedsjonger'

Politiek op de basisscholen

Scholieren van de groepen 8 van de basisscholen en de

brugklas van het Wim Certenbach College, hebben op de

derde dinsdag van september bezoek gekregen van enke-

le Zandvoortse raadsleden. Zij kwamen ter gelegenheid

van het aanbieden van de 'miljoenennota' een koffertje

met lesmateriaal en instructies voor de onderwijzer of

onderwijzeres brengen.

De laatste groepen en de

brugklas hebben de laatste

weken veel aandacht besteed

aan politiek en staatsinrich-

ting. Ook hebben de leer-

krachten aandacht besteed

die hun ideeën over politiek

moesten weergeven. Uit iede-

re klas werd de mooiste naar

de gemeente gestuurd, die

er vervolgens een poster op

grootformaat van heeft laten

aan discussiëren en debat- drukken. Deze werd dinsdag

teren. De leerlingen hebben eveneens aan de winnende

allemaal een poster gemaakt leerling geschonken.

Langs school

Bij de Hannie Schaftschool

was dat Jeff Smits die een

wervende poster voor zijn

school had gemaakt. Toen

Fred Paap (VVD) en Nico

Stammis (PvdA) de klas van

juf Barbara Ottho binnen-

kwamen om het koffertje

en de posters te overhan-

digen, vielen zij midden in

het debat, dat uiteraard

even stil werd gelegd om
de beide politici het woord

te kunnen geven. Zij legden

het een en ander uit over de

derde dinsdag in september

en gingen in op vragen van

de leerlingen.

Groot debat

De scholen hebben nu een

week de tijd om de beste

twee leerlingen van hun

debat uit te zoeken en in

te schrijven voor het grote

debat van komende dins-

dag. Dan komen alle school-

debaters naar de raads-

zaal waar zijn onder leiding

van burgemeester Niek

Meijer een groot debat zul-

len voeren. Op deze manier

wil de politiek jeugd meer

bij hun werk betrekken en

misschien wel voorberei-

den op een carrière in de

po i:ek.

Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk verliep de opening

van de overzichtstentoonstelling van de Kunstvereniging

BKZandvoort zeer spetterend. Het gespetter was te horen

op de paraplu's waaronder de genodigden dekking zoch-

ten en luisterden naar het welkomstwoord van Sabine

Huls, beheerder van het Zandvoorts museum. Een bijzon-

der warm welkom ging uit naar Kees Verkade die speciaal

voor deze opening uit Monaco was overgekomen.

Na Sabine Huls nam de be- onder hun kunstwerken,

kende beeldhouwer Kees Vervolgens kreeg iedereen

Verkade het woord. Verkade een ludieke bal aangereikt

memoreerde in zijn toe- om samen met Verkade de

spraak hoe zijn carrière uit- officiële opening op een

eindelijk is begonnen in een spetterendewijzeteverrich-

oud Zandvoorts huisje aan ten.Om aan te geven dat het

de Smedest raat. Ook vertel- Gasthuisplein zeer snel een

de hij hoe trots hijwasbijde

verkoopvan zijn eerstetwee

bronzen, waarvan architect

Wa genaar één van de kopers

was. Ver kade wenste de kun-

stenaars 'veel rode stippen'

norfose moet onder-

gaan, werden de ballen met

veel 'kunstkracht' in een bak

met water gegooid.

vervolg op pagina 5

OVZ Concert

Muziekpaviljoen

Raadhuisplein

Grietjebie

Musica Tropkal

Zondag 21 september 13.30 uur

ff

(

ZANDVOORT

Programbegroting 2009 ligt voor

u ter inzage bij de gemeente

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Op www.zandvoort.nl kunt u de digitale versie

van de Programbegroting 2009 raadplegen.
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Ajjne» Maria Anna
Bob - vn n Campen

sin ils ISJ92 'iM'i'Illw? van C- A. Bos

rTriitTiifur.

4 september 1918
Eaiirfvnort,

12rcpU:rnber2ÖCtè

Elly KeiMr-Bos
Jan Keizer

Cor Boa
Marijke Brjs-dc GruntT

Marion Bos

Kleinkinderen en
Achter kl sin kinderen

CorresfWfïiJiiriUtftdre*-

E.M.C. Keizer-Boa
Vlnkmatnvt 10
2012 CV Zandvoort

tffH&e specials dank gaat uil naar het verxorctfmt

pcrtfóneci vort Zorgcentrum Huis in dV Duinepn'

Di? crematieplechtigheid heeft op woensdag
17 scp(emb*f (ilfifltsK'C-uOflderi.

Na een energiek leven is, op zijn wcikantieverhJijf

ir Spanje, op 37-jaricj* leeftijd overleden

Leen Jansen

2 mei 1921

Foengirola (5p.)

14 september 2008

"Hij was een bijzondere ....'

Hil Jansen

John en Trïx

HiltyeMmold
Annemfek, ftobert

Rfkc Jansen

Anno Jansen

Duinstraat 10
2042 HC ZflndvflorT

Vöoi* meer1 inföfiïiürïfc kunt u contact
opnemen met Hflry Jansen 06-13427671,

BURGERLIJKE STAND

6 SEPTEMBER - 12 SEPTEMBER 2008

Geboren:

Jaylen Royce, zoon van: Penning, Royen: Biesenbeek, Sharon.

Julien Bodhi,zoon van: Man svelder, Guido Jeroen emChung,

Jacqueline Njoek May.

Dinanth Michael Em iel, zoon van: Kalk, Laura.

Sierra Leoniek, dochter van: van den Broek, Daniël Roberten:

Steegman,Aranka Natascha.

Sa nder Jonathan Pa ui, zoon van: van de Reep, Pau lus Hubertus

en: van derEnde, Johanna.

WATERSTANDEN
restaurant aan liet strand

Club Nautique
T£L. 02S - S71 S7 01
www.dwbn3utiqwe.nl

Gehuwd:
Bruijnzeel, Richard en Wiebes, Ellen.

Overleden:

Schaft, Cornelis, oud 59 jaar.

Alders, Gertrudis Engelina Maria, oud 75 jaar.

Meindersgeb. Sleutjes, Petronella Antonia Maria, oud 75 jaar.

• NIEUW La Colline Instituut

vanafseptember

- ~
Boek nu een La Colline

kennismakingsbehandeling

voor maar € 55,- en ontvang op

vertoon van deze advertentie

een cellular vitalmask

voor thuis tw.v. € 110,- cadeau!

Geldig t/111 3 1 oktober 2008

ümsi sjHjPsaa

KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 SEPTEMBER

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

www.kerkzandvoort n I

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

www.aap-parochie.nt

10.30 uur pastor Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9,

Sparrenlaan a, Aerdenhout

lOJOuurDhr.B.BIans

:hX<BEACHAC LUBTIEN
Geniet er van

zolang het nog kan!

28 september is onze laatste dag!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

HoogW Laag Hoog Laag Hoog

Do 18

Vb 19

Za 20

Wo 24

Do 25

01.40

02.04

02.43

03.24

04.05

05.16

06.54

08.50

06.06

0642
07.26

08.09

09.06

10.36

12.06

13.14

03.43

14.30

15.17

15.55

16.57

17.44

19.26

20.45

18.25

19.02

19.45

20.30

21.26

23.05

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren vdti de uitvaart -

- Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden -

- Persoonlijke aandacht voor U en Uiv dierbare ~

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-hujs bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 lnfo@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gjllls@zandvoort5ecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Okuk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 Jnfo@zvo-versprelders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Eerste tekenen AiGP-etalages
Wie goed om zich heenkijkt ziet hier en daar tekenen van

activiteit in verband met de etalagewedstrijd die de On-

dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) en de Stichting één

Zandvoort (SeZ) hebben uitgeschreven voor de Zandvoortse

ondernemers. Het is de bedoeling om een etalage te maken

die gerelateerd is aan de komende AiGP.

.^IGP
ZANDVOORT, THE NETHERLANDS

De beide organisaties wil-

len graag dat de gasten zich

tijdens het Ai weekend in

Zandvoort prima kunnen ver-

maken en dat Zandvoort laat

zien dat de AiGP hier echt

thuis hoort. Het is nog maar

kort dag voordat de mooiste

AiGP-etalage bekend wordt

gemaakt. SeZ en OVZ hebben

overigens twee categorieën

in het leven geroepen. Er zijn

prijzen voor de horeca en voor

deandere ondernemers. Dus

ondernemers van Zandvoort:

laat u zich inspireren doorde

komende grote race en maak

de mooiste etalage!

Reünie Karel Doormanschool

Klas Willem Nijland 1960-1964

Enige tijd geleden heeft in deze krant een foto gestaan van

de klas van 'meester Willem Nijland'. Naar aanleiding van de

plaatsing van deze foto wordt er een reünie georganiseerd

op zaterdag 27 september in Zandvoort.

Het was de bedoeling dat

ook de oude meester naarde

reünie zou komen, hij wilde

dat ook graag, maar helaas

is hij in juli overleden. Zijn

vrouw Fem zal wel aanwezig

zijn. De organisatoren heb-

ben na een speurtocht 17

oud-klasgenoten gevonden,

verspreid over Nederland.

Zeven mensen van de lijst

met klasgenoten zijn nog

niet gevonden. Met dit be-

richtje hopen Marjolein Leen

en Margot Lantinga aan de

adressen van die personen

te komen. Het gaat om: Dik

Drommel, Hedy Schmidt,

Johan Pellerin, Joop Wolff,

Piet Brouwer, WillyWeberen

Willie Schaasbergen.

Ziet u uw eigen naam in dit

rijtje staan of weet u waar

iemand van dit lijstje woont?

Vertel hemof haar dan over de

reünie of geef het adres door

via margotlantinga@hetnet.

nl ofm.leen@orange.nl.

CARTOON
'N VOORBODE?

^^al^W_
^
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Verzoek college om elders te parkeren
De onlangs geplaatste borden rondom het Zwarte Veld, met 'parkeren alleen voor bewo-

ners' moeten gezien worden als een verzoek van het college aan parkeerders van buiten de

buurt om hun auto elders in Zandvoort te parkeren. De bewoners krijgen dus geen vignet-

ten en er zal niet op gehandhaafd worden.

Dit is één van de eerste

tastbare maatregelen

die het college heeft ge-

nomen om te proberen

om parkeerdruk in die

buurt te verlagen. Het

college was tijdens de

laatste gemeenteraads-

vergadering verzocht

snel werk te maken van

het verlagen van de druk

op de Koniginnebuurt.

Vooral op woensdag, als

de weekmarkt voorlopig

op het Zwarte Veld zal ko-

men te staan, is de druk extra parkeren omgegaan

groot en zal er creatief met worden. Het colleg

moeten

e roept

de Zandvoorters en hun

gasten dus op om de

buurt voorwat parkeren

betreft dan te ontzien.

Gevolg is wel dat an-

dere buurten nu met

een overlast komen te

zitten. Misschien be-

staat de mogelijkheid

dat ook de rondom het

centrum gelegen straten

als Haarlemmerstraat,

Brede rodestra at, Gerke-

straat, Wilhelminastraat

en omgeving eveneens zo een

bordje krijgen.

Gemeente wil mantelzorgers leren kennen
Samen met mantelzorgorganisatie Tandem organiseert de gemeente Zandvoort op 6 ok-

tober aanstaande een informatieavond over de mantelzorg. De gemeente wil graag alle

mensen in haar gemeente die vrijwillig zorgen voor zieke medemensen, of dit nu familie

is of niet, leren kennen om haar waardering te laten blijken en om te weten te komen aan

welke vorm van ondersteuning er voor dit vaak zware werk behoefte is.

Steeds meer mensen zorgen

vooreen naaste. Dat kan bij-

voorbeeld een gehandicapte

dochter,een dementerende

vader of bijvoorbeeld een

ernstig zieke buurvrouw

of vriend dan wel vriendin

zijn. Deze zorg wordt man-

telzorg genoemd. U doet

dit uit liefde of persoonlijke

betrokkenheid maar soms

kunt u een steuntje in de

rug gebruiken. Tandem, een

organisatie voor mantelzor-

gers, biedt u dit steuntje. Op
de informatieavond krijgt u

meer gegevens over de mo-

gelijkheden van ondersteu-

ning. Zo is het mogelijk orn

€ 250 als waardering voor

uwwerkte krijgen. De infor-

matieavond is in Pluspunt

Noord op maandagavond

6 oktober tussen 19.00 uur

en 2i.00 uur. Dan is er ook

nogeen'Verwendagvoorde

mantelzorgers'. Op die dag,

maandag 10 november aan-

staande,worden de mantel-

zorgers door Tandem, even-

eens in Pluspunt Noord, in

het zonnetje gezet.

De gemeente wil haar man-

telzorgers beter in beeld

krijgen om meer onder-

steuning te kunnen bie-

den. Woont u in Zandvoort

en zorgt u langdurig en

intensief voor een hulp-

behoevende, wie dan ook,

meldt u zich dan aan via

het antwoordformulier dat

uonlangsin uw brievenbus

hebt gekregen. Op dat for-

mulier kunt u ook aangeven

of u een uitnodiging wil

ontvangen voor de (gratis)

verwendag.

Gezien in het Zandvoortse straatbeeld
De laatste tijd worden regelmatig parkeercontroleurs gesignaleerd met een medewerker

van een bewakingsbureau aan hun zijde. Zoals dat gaat in een dorp, ging al snel het ver-

haal dat één van de Zandvoortse controleurs in elkaar geslagen zou zijn.

"Niets is minder waar", al-

dus gemeentelijk woord-

voerder Ton van Heemst,

"slechts omdat de dienst

controle tijdelijk onder-

bezet is, hebben wij op de

arbeidsmarkt gezocht naar

tijdelijke controleurs. Die

waren echter niet voorhan-

den en daarom hebben wij

een tweetal medewerkers fectief!" Hij doelt dan op

van een bewakingsfirma het feit dat de gemeente-

tijdelijk ingehuurd. Wij

willen namelijk niet dat

onze controleurs alleen op

pad gaan, altijd met twee

personen dus. Deze tijde-

lijke medewerkers mogen
geen bekeuring uitschrij-

ven maar werken wel ef-

lijke controleurs plotseling

veel minder last ondervin-

den bij het uitvoeren van

hun werk. Want zeg nou

zelf, een potige 'collega'

van een bonnenuitschrij-

vende controleur impo-

neert wel!

COLUMN
Volgens mij...

is Zandvoort in het bezit

van schitterendefïetspaden.

Tot die ontdekking komen

steeds meer mensen. Want

niets is zo heerlijk om rustig

en ontspannen overfïetspa-

den naar Zandvoort te rijden.

Nou ja, ontspannen? Grote

groepen recreatievewielren-

ners sjezen op hun racefiets

al roepend en schreeuwend

"hé, opzij" voorbij. Ook de

stoep van de boulevard

wordt benut voor één groot

fietsfestijn en de voetgan-

ger moet goed opletten om
niet door bromfietsen en

scooters omver gereden te

worden. Ooit zijn er plannen

gemaakt voor een fietspad

langs de boulevard. Maar

zeg nooit 'ooit' in Zandvoort

want dan weetje zeker dat

het er niet komt.

Uit onderzoek is gebleken

dat voornamelijk in Zandvoort

defietsstructuurte kort schiet.

Dat is nog aardig uitgedrukt

want nog steeds moet de fiet-

ser soms flink om rijden omdat

logische verbindingen ontbre-

ken en het fietspad bijvoor-

beeld op een parkeerterreintje

eindigt. Ook de terugweg is

een vermoeiende puzzeltocht.

Want hoe kom je nu weer op

het fietspad (de oude tram-

baan) wat achter Huis in de

Duinen ligt? Gewoon door

over het fietspad of de stoep

van de Haarlemmerstraat/

Zandvoortselaan tegen de

draad in te rijden om vervol-

gens tot de ontdekking te

komen dat men verdwaald

is. Want waar staat een ver-

wijsbordje hoe je we! moet

rijden?

Nee, echte vooruitgang

is er nog niet in hetfietsen-

plan van Zandvoort. Zelfs

de landelijke week van de

vooruitgang van 16 t/m 22

september zal daar geen

verandering in brengen. Een

positieve opmerking is wel

op z'n plaats. In het cen-

trum zijn extra fietsenrek-

ken geplaatst. Dat is j=

tenminste één stap E
vooruit nu nogdean- J;

dere stap. Misschien _
volgendjaar? z

J>



M
heeft het gehele weekend

19 & 20 September

KfinnETJESUUEEKEnD

Ieder kannetje
voor maar € 10

Zaterdag 27 September

DJ UU
Haltestraat 20 - Zandvoort

023-5720461

www.chin-chin.nl Grand Café Danzee - Kerkplein 8 T. 023 571 22 52

EVENEMENTEN AGENDA Groot alarm
Zandvoortse Courant- nummer 38 18 SEPTEMBER 2008

September
Week 38 -2008

19 Cabaret - Middelbare meiden, in De Krocht

20-21 USA weekend -Amerikaans BBQ feest

bij Wanderen Karin (strandpaviljoen 8)

21 Classic Cortcerts - Laureaten Prinses Christina

Concours. Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

27 Stads- en Dorpsomroeparsconcours -Kerkplein

28 Zilveren Kruis Achmealoop - Halve

Marathon Duinpieperpad en Visserspad

28 Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centru m

Oktober

3-5 AiGP- Circuit

3-5 AiGP dorpsfestiviteiten -Gasthuisplein

12 Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

12 Langlauf Estafette- Strandpaviljoen 13/14/15

18+19 Finaleraces -Autoraces, circuit

_J VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

VRIJDAG 19 SEPTEMBER '08

a«^ LIVE MUZIEK

^ 1^ Donderdag karaoke
Aanvang 22.00 uur

Zaterdag 27 september 70/80 PARTY

V.a zondag 12/10/08 GROTE TALENTENJACHT
info 06-81239679

Tel 023-8882992 -

- 2041 JA Zandvoort
'w.hetbadeendje, nl

HAROCfln»

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:

visgerechten -

vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Of voor de kleine trek:

allerlei vers belegde broodjes!

2042 ]E Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.0

'Vanaf heden maandags ge:

Bel: 5712102

kijk voor meer info:

www.harocamo.nl

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 19 sept., aanvang 21.00 uur:

Shai Shahar
Zanger / Crooner &

Entertainer (USA) met Band!
Vrijdag 26 sept:

Papa Luigi e Amici
met o.a. Louis Schuurman op viool

en Ebe de Jong op gitaar.

Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda'.

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - u

POLITIEBERICHTEN
Vier verdachten aangehouden na bedreiging
Bewoners van een huis in Zandvoort belden maandagavond 15 september de politie nadat

ze thuis waren bedreigd meteen vuurwapen. De verdachten waren weggereden in een rode

auto. Agenten zijn op zoek gegaan naar de auto en zagen die even later rijden. In Overveen is

de auto aan dekant gezet en zijn de vier inzittenden aangehouden. Hierbij hebben de betrok-

ken politiemensen hun vuurwapen ter hand genomen. De vier verdachten,twee Haarlemmers

vamg en 23 jaar, een 22-jarige Hillegommeren een 18-jarige Zandvoortse, bleken niet in het

bezit van een vu urwa pen. Ze zijn meegenomen naar het bureau en daar ingesloten. De politie

stelt een onderzoek in naarde bedreigingen de rol van de verdachten hierin.

Fietser gewond na val

DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Een 49-jarige Haarlemmer is afgelopen zondagmiddag gewond geraakt bij een val met

zijn racefiets. De man fietste rond 14.15 uur over de spoorwegovergang bij de Sophiaweg.

Zijn voorwiel kwam tussen twee betonplaten waardoor hij over zijn stuur vloog en ten val

kwam. Hij heeft hierbij gezichts letsel, gekneusde ribben en schaafwonden opgelopen. De

Haarlemmer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Man aangehouden na aanrijding
In de nacht van 13 september meldde een oplettende getuige dat een automobilist op de

Keesomst raat tegen een lantaarnpaal was gereden en daarna een geparkeerde auto had

aangereden. Toen de getuige de automobilist aansprak, werd hij zeer agressief en begon

hem te bedreigen. Vervolgens liep hij weg. Even later kon de politie de automobilist, een

28-jarige Zandvoorter, in zijn woning aanhouden. De man bleek onder invloed van alcohol.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Diverse reddingsdiensten hebben afgelopen zondag een

gezamenlijke reddingsoperatie uitgevoerd. Nadat de

Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) een melding 'man

overboord' kreeg, werd direct groot alarm geslagen en

onder andere ook de KNRM ingeschakeld.

Voor de kust van Noordwijk,

ca.18 mijl in zee, ligt sinds

kort een booreiland. Zes

zeilers van de watersport-

vereniging besloten afgelo-

pen zondag het booreiland

te ronden om daarna naar

Zandvoort terug te varen.

Het weer aan de kust met

een oostenwindje was goed

maar verder op zee bleek de

wind veel sterker te zijn en

waren er zeer hoge golven.

Ongeveer ioo meterten zui-

denvan het booreiland sloeg

een bootom meteen 6 jarige

jongen aan boord. Een zeiler

die het zag gebeuren maar

door de hoge golven geen

hulp kon bieden,waarschuw-

de per mobiele telefoon de

alarmdienst. De Zandvoortse

Reddingsbrigade kreeg de

melding 'man over boord'

binnen en lanceerde direct

reddingsboten waaronder

die van de KNRM Zandvoort

en Noordwijk. Gelukkig dreef

de omgeslagen boot langs

het boorplatform en werd

de jongen, die licht onder-

koeld was, aan boord van de

Reddingsbrigade genomen

en naar de post terug ge-

bracht.

Tijdens de zeiltocht sloeg

nog een zeiler overboord,

via zijn telefoon kon hij de

achterblijvers op het strand

alarmeren. De opvarende

van de catamaran kon zijn

maatje vanwege de onstui-

mige zee niet meer oppik-

ken en besloot een vuurpijl

af te steken. Een andere

zeiler zag het signaal en pikte

de in zee drijvende man op.

Ondertussen werd de cata-

maran uit de groep vermist

die op eigen kracht terug zou

varen. Een grootscheepse

zoekactie met meerdere red-

dingsboten en een helikopter

werd op touw gezet. Na bij-

na twee uur zoeken werd de

catamaran gevonden. Deze

bleek omgeslagen te zijn en

een uuropz'n kopgedrevente

hebben. Pas na een uur kreeg

de zeiler de catamaran weer

rechtop. Uiteindelijk bereik-

ten alle zeilers veilig de kant

en maken het, na een hache-

lijk avont uur, weer goed.

VERVO L G spetterende opening -

Helaas was het college niet

aanwezig om mee te doen

met dit waterballet. Na het

spetterfestijn stond de deur

van het museum uitnodi-

gend open om Kunstkracht

i2te aanschouwen.

Verscheidenheid aan kunst

Het spetterde niet alleen

buiten maarook binnen ging

het vuurwerk door. Vooral de

diversiteit aan kunst is zeer

verrassend met herkenbare

Zandvoortse plekjes en perso-

nen, vissculpturen van gejut

hout, fel gekleurde schilderij-

en maar ook dromerige werk-

jes, dierfiguren van keramiek,

sieraden uit glas en grote en

kleine beeldhouwwerken.

Op een wand was de tekst

van de uitnodiging aange-

bracht: 'Het zijn beeldende

kunstenaars die nieuwe we-

relden scheppen. Werelden

van emotie, realisme en il-

lusie, werelden van eenvoud

en van excentriek. Beeldende

kunst nodigt uit tot onder-

zoeken geeft een verfrissend

nieuwe kijkopde realiteit van

alle dag'. De tekst geeft heel

goed de gevoelens weer die

de leden van BKZandvoort in

hun werk hebben verwoord.

De aanwezige kunstwerken

nodigen de bezoeker uit voor

een verfrissend nieuwe kijk.

Een enkel bezoekje is niet

genoeg om de explosieve

'Kunstkracht 12' te bekijken

en wie weet vindt u eindelijk

hét kunstwerkwaaru zolang

naar op zoek bent. Een rode

stip is snel gezet! Schroom

niet, kom gerust langs om in

alle rust de vele juweeltjes

te bewonderen. De tentoon-

stelling is tot en met ig okto-

ber 2008 in het Zandvoorts

Museum, Swaluëstraat 1.

Het museum is van woens-

dag t/m zondag va ni3.00 tot

17.00 uu r geopend. Voor meer

informatieiwww.zandvoorts-

museum.nl.

Met OOG en OOR
N>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Er waren op woensdag-

avond 10 september in

totaal 7 personen die de

film Mamma Mia wilden

bekijken. Na aankoop van

het bioscoopkaartje was

er nog gelegenheid om in

de foyer een kopje koffie te

drinken. Plotseling kwam
de kassa medewerkster

naar boven met de mede-

deling dat er een fout was

gemaakt. Defilm Mamma
Mia draaide niet meer op

de woensdagavond omdat

filmclubSimon van Collem

met zijn nieuwe seizoen

was gestart. De teleurstel-

ling bij deaanwezigen was

groot en niemand had zin

om op het voo rstel'een te-

goed bon of geld retour' in

te gaan. Omdat defilmclub

film al bijna afgelopen was,

kwam de medewerkster op

het idee om aan de opera-

teur te vragen of hij de film

Mamma Mia alsnog wilde

draaien. Die film lag toch

al klaar dus was het geen

probleem. Na een con-

sumptievan het huis heeft

iedereen toch nog kunnen

genieten van een te gekke

film! Namens de verraste

bezoekers: bedankt mede-

werkers voor deze service!

In welke bioscoop lukt je

dit? Volgens mij alleen in

Zandvoort.

Stop van de fles

Ook deze website www.
vriendenvanpigge.nl vraagt

extra aandacht. Op de site

staat het verhaal over de re-

centeontwikkelingen van de

bekende drogisterij Van der

Pigge in Haarlem. In het kort

komt het er op neer dat het

personeel, familie en vrien-

den zich verzetten tegen

de dreigende kapitale fout

waarbij traditie, nostalgie

en cultureel erfgoed dreigt

te verdwijnen onderde druk

van geldzuchten winstbejag.

Net als de grootvader van

Men noen Jan Willem van Os

dat deed in zijn strijd tegen

deV&D (1928), wil men door

een halsstarrig verzet deze

unieke zaak als familiebed rijf

behouden voor Haarlem. Op
de site kunt u zich (geheel

gratis) aanmelden alsvriend

van Pigge. Al 11518 vrienden

hebben zich aangemeld

Vallen en weer op

staan

Leren hoe je moet vallen

is een hele kunst, vooral

als je al wat ouder bent.

Maar een mens is nooit

te oud om te leren, toch?

Daarom biedt Pluspunt,

in samenwerking met

de gemeente Zandvoort,

een cursus valpreventie

voor ouderen met voor-

lichting en nuttige tips.

De cursus bestaat uit 3

lesbijeenkomsten en 10

oefenbijeenkomsten en

gaat van start op dins-

dag 23 september aan-

staande. De bijeenkom-

sten zullen wekelijks om
15.00 uur plaatsvinden in

het Gemeenschapshuis.

Voor meer informatie of

voor inschrijving kunt

u bellen met Pluspunt

Cent rum, tel. 5717373.

maar er kunnen nog veel Met paa rd en wagen
meer bij. door het duin

Beleef de duinen vanuit

Website een oper wagen, getrok-

een koppel

prachtige

paarden.

3l i"' Komende

r* zaterdag,

-A 20 sep-

t e m b e r

,

1 vertrekt er

1 drie keer

een paard

en wagen

Tegenwoordig kan men niet vanaf het Koevla k, ingang

meer zondereen eigen web- Overvee . De boswachter

site. Ook folklorevereniging isdegids Dpdezeca. ander-

De Wurf, die veelal stilstaat half uur durende tour. De

ïij defolklorevan Zandvoort, eerste gr Dep vertrekt om
gaat mee met z'n tijd en 10.00 uu , de tweede om
leeft een mooi verzorgde 12.00 uur en de derde om
website. Klik op www.de- 15.00 uu Deze activiteit

wurf.nl en onder het gezang is ook ge chikt voor men-

van het lied 'Zandvoort ikwil sendie n et goed ter been

e wel beken n en' is er veel in- zijn. Per rit is er, naast 12

:

ormatie te vinden over de zitplaaste n.ook 1 rolstoel-

blklorevereniging en zijn er plaats. Deelnamekosten be-

euke foto's te bewonderen. dragen € 3,50 per persoon,

3e site is beslist een aanra- kinderen onder de twee

der. jaar mog en gratis mee.

^
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Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Kostverlorenstraat 89 a-rd Zandvoort

> Gezellige 3-kamer (hoek]bovenwoning met 2 balkons en uitzicht over de

lommerrijke Kostverlorenstraat!

Gesitueerd op steenvgorp afstand van de duinen en het centrum;

kon, eenvoudige ltui-i. -:. ^u;i.r!.:.rk g^anito vloei; eenvoudige doch nh\\- i:i:::! >i..-

voorzien van düUL~?i ..im>-? - i-mIé i rc-.-^k il^ia|jl;a ""= i "^i icliouvv. kleinere slaapkame

.-
- 1^ In i- .1.-1 r

' ;- |-
;

1 1 t !--
. H :;:

zuiden gelegen, hel 2' balkon is ge

legen aan de westzijde;

Vraagprijs:

€ 1 89.000,- k.k.

Martin us Nijhoffstraat 79 Zandvoort

• Goed oude rhouden eengezinswoning met o.a mod rne keuken, moderne

badkamer 4 (optie 5) slaapkamers, voor- en beslo en achtertuin!

. Gelegen in e geliefde en kindvriendelijke "Dichte s- en Letterkundigenbuurt";

• Vrij parkere op rustig aangrenzend pleintje;

Beg. grand: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royal Irvinq met toegangsdeur naar

en zicht op e tuin, moderne keuken vzv div. inbou

1
e ueruïepm : 3 slaapkamers, moderne badkamer izv ligbad.wastafelmeubelen

• 2'verdiepin ; 1 (optie 2) ruime slaapkamer (thans kanto rrulmte), kast met

aansluiting va s/d rongmachine;

zuidoosten en achtertuin (ca. 60 m', -t ep) op noordwesten

m en stenen schuur;

• Woon oppervlakte ca. 120 m', perceel 127 m', inh udca 310 m!
.

Vraagprijs: € 379.500,- k.k.

Kostverlorenstraat 87 Zandv<

t Een vrijstaand en chat nhufc (bj 1913 genaamd

'Klein Kijkduin" net garage en oprit

• Gelegen aan de tan van het "Groe pHa " (hoek Sophiaweg en Kostverl oren-

straat);

• Beg. grond" o.a sfeervoll en lichte vrainl amermet rker met opensl. deuren

naartuin en open h aard, modern-la delijk keuken v v div. inbou va pp., luxe

badkamer met o.a. nbai doucheru astafelmeubelen2'tc let, sauna,

royale slaapkamer;

• 1* verdieping: multifuncti nele ruimte (tha .-' ;:.04;:.| st in 2 kamen;

• Gezellige en beslot nYnr et 2 terrasse

stenen berging;

• Dit bijzondere woo ïuis erkeert in en uitstekende aat van on erhoudl

• Woon oppervlakte c . 11C m3
,
perce 1287 m'.inhou ca. 260 m3

Vraagprijs 23 b: € 219.1

Vraagprijs 23 c: € 198.000,- k.k.

Vraai

€ 549.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

PIEP VAN PE WEEK
UTTO is een lieve

Jack Russel reu van

10 jaar. Hij is dier van

de week, omdat we

afgelopen week zijn

broertje Winston heb-

ben geplaatst! Nu

zoekt Otto nog een

fijn nieuw onderko-

men. Hij is sociaal met andere honden en vindt teefjes

bere interessant. Bij ons in de opvang heeft hij vrienden

gemaakt met Nose, onze buil terriër teef. Ze spelen nog

heel wat af, hier op het veld. En dat terwijl ze redelijk op

leeftijd zijn. Gelukkig hebben ze nog lol genoeg!

Otto kan niet zo goed met katten overweg, dat ziet hij

meer als jaagobject. Dus hard er achteraan rennen vindt

hij erg leuk. Hij kon altijd wel goed alleen zijn, maar toen

was hij natuurlijk altijd samen met zijn broertje. Verder is

Otto een erg aanhankelijk lieve knuffelhond! We zoeken

voor hem een gezellig huis, kinderen geen probleem en

misschien vindt hij het leuk om weer met een vriendje

samen te wonen.

Wie valt er op zijn schattige koppie en gaat lekker met

hem aan de wandel? Kom kennis maken met Otto in ons

nieuwe dierentehuis aan de keesomstraat 5. Open van

maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Tel. 5713888 of kijk ook voor heel veel andere leuke die-

ren op www.dierentehuiskennemerland.nl

Haringen proeven bij

Jeu de boules Zandvoort
Zaterdag hebben Patrick en Mandy Berg van De Zeemeer-

min hun klanten weer laten kiezen welke haring de kraam

het komende seizoen zal verkopen. Traditiegetrouw werd

dat gedaan door de klanten een viertal haringen te laten

proeven en ze te vragen de lekkerste eruit te halen. Plaats

van handeling was het terrein van Jeu de boules Zandvoort.
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Wereld Alzheimer Dag
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft zondag

21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. De

belangrijkste en meest bekende vorm van dementie is

de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden daar ruim

250.000 mensen aan.

Circa 150 klanten, met de be-

kende haringstri p pen kaart, en

genodigden waren gekomen

om de haring te proeven. De

leverancier van Berg had een

viertal partijen aangeleverd

die allemaal kritisch werden

beoordeeld. Watdan opvalt is

dat er wel degelijk verschil van

5maakistussen diverse partij-

en. De een is wat hartig maar

mooi stevig van structuurter-

wijl de andere smaakvol is en

wat zachter. De combinatie

was er ook. Een schitterende

haring, mooi van kleur, stevig

van structuur en met de juiste

zilte smaak die de Hollandse

Nieuwe zo bekend maakt over

de hele wereld.

Nadat de stembiljetten

daags na het feest waren

geteld bleek dat de haring

die zaterdag bekend stond

onder haring 'A' door de

meeste klanten op de eerste

plaats werd gezet. Deze ha-

ring zal De Zeemeermin het

komende seizoen gaan ver-

kopen. Nummer twee werd

haring 'C', de derde piekwas

voor haring 'D' en de laatste

plaats was voor haring 'B'.

Op Wereld Alzheimer Dag

is voor de regio Zuid-Kenne-

merland een bijeenkomst in

de Doopsgezinde kerk aan de

Frankestraat 24 in Haarlem.

Hier ontvangt de regionale

afdeling van Alzheimer

Nederland vanaf 14.30 uur

mensen metdementie, part-

ners, familieleden en andere

belangstellenden.

Er kan van gedachten wor-

den gewisseld en vragen ge-

steld aan de bestuursleden

die allen ervaring hebben

op het gebied van demen-

tie. Om 15.30 uur is er een

ui\h;i< itini.it r
vïiui i.ii .i-.i- ff route; www.nu1n49rruEkert.nE
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Beeldende Kunstenaars Zandvoort

presenteren:

"Kunstkracht 12"

11 en 12 oktober ZOOS staat Zandvoort bol Van kunst en

cultuur. Vanaf 11.00 UUr tot 18.00 UUr bruist Zandvoort met

o.a. de Open atelier route, straattheater, kunst op straat en

op het strand, een prachtig concert op zondagavond in de

kerk op het kerkplein, expositie in het Gasthuishofje en

het ZandVoorts MUseUm.

Voor het exacte programma en plattegrond kunt U

een gratis programmaboek halen bij o.a. het Zandvoorts

Museum, de balie Van het Raadhuis, de Bruna op

de Grote Krocht, de bibliotheek, Hotel Hoogland en

diverse Winkeliers.

Ook op de Website is het programma te lezen.

WWW.bkzandVoort.nl/kUnstkracht12

bezichtiging van de histo-

rische kerk waarbij zeven

spelers de geschiedenis van

Haarlem tot leven laten ko-

men in een theatrale rondlei-

ding. Het stuk is geschreven

door Ma rijke Kots. De bijeen-

komst wordt afgesloten met

medewerking van Salontrio

Amoroso.

Bezoek en deelname aan de

rondleiding zijn gratis, aan-

melden kan tot 20 septem-

ber bij het secretariaat van

Alzheimer Nederland, afde-

ling Zuid-Kennemerland:

tel. 5241713.

Taizé dienst
Vrijdagavond 19 september vindt er weer een oecumenische

Taizé dienst plaats in de Protestantse Kerk. Het thema van

deze dienst is 'Wat zoeken jullie?'.

De werkgroep Taizé van de zelfgemaakte teksten en

LokaleRaad van Kerken heeft gebeden voor. Het inzin-

gebrainstormdovereen tekst gen begint om 19.00 uur.

uit het bijbelboek Johannes De dienst, meerstemmige

en nagedacht over het woord zang, stilteen gebed, begint

'zoeken'. In de dienst lezen om ig.30 uur. Na afloop is er

leden van de werkgroep hun koffie en thee.

redactie ontving onderstaande re

ezonden brief Van Tom Hendriks o

tie op de Vorige

' strandpaVlljoe,

•k geplaatste

•niceBeach.

Natrappen of het genadeschot geven. Zo komt de ingezonden brief

ven i:m Hendriks :c mij over ' Iwee Ton in zee' noemt hij het. Voa n

een bedrijf dat, mits niet alle ellende over de vorige eigenaresse

gekomen is, bij een vje verkoop minimaal € 1 00.000 had opge-

bracht Want meneer voor € 300.000 zijn in Zandvoort 3een

strandpaviljoens te koop!

En aan de hand van de wet Bibop verhinderen van net gebruik van

:.-
,r-:nee! gel d 'n -e" te :

,,:
jr'.sleve"; tr- :'-l re wed ..we ooit een vergun-

ning heeft gekregen, heeft de heer Hendriks dat geïnformeerd of

suggereert hij dat soms?

Me die" q:o'ennoem :

k dit. ik zou mijnm:rd sp jelenei de doden laten

".sten. Wcnl hij de. z^rde" zonde -
;

:s, me je de eerste steenwegen.

Laat ik maar stoppen. Durft u te gooien mijnheer Hendriks?

J>



Kerkstraat 34-36 2042 |G Zandvoort Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Alle monturen 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli

Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol

iT177'
Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

S
Av.uzn-nederland.nl n

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.iiitvaartcentruniha.irlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN

Krant niet ontvange

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
ia il: info@zvo-verspreiders.nl

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staal deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en

oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van

het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die

het verdient.

Indeling:

Begane gtond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid.

Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken

alwaar, opstelling cv. ketel, provisiekei der en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio.

Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.

leverdieping: Overloop, 6 slaapkamers.

2e verdieping: Ruimezoldei'.'r ra e i
.:

Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen

Fraaie bouwstijl uit de 20-erjaren

Woonopp. ca. 165 m', perceelopp. 295 m!

Vraagprijs € 549.000,--

OPEN HUIS
ZATERDAG 20 SEPTEMBER

11.00 -13:00 UUR

Dorpsgenoten
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Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

door Erna Meijer

Karin Lassche
In het voorjaar is in deze rubriek Hanneke Mei als strandpa-

viljoenhoudster aan het woord geweest. Nu, aan het einde

van het strandseizoen, willen wij graag nader kennisma-

ken met Karin Lassche van paviljoen 'Wander & Karin'.

Driejaar geleden nam zij samen met Wander Halderman
het beken de TrefpuntAn nette' over. Vooral voor Karin (nog

net 36) was dat een totaal nieuwe ervaring."lk ben geboren

en getogen in Utrecht en heb inmiddels op diverse plekken

gewoond. Mijn vader werkte destijds bij de Nederlandse

Spoorwegen en als gezin mochten wij gratis reizen. Als klein

kind kwam ik daardoor wel in Zandvoort, maar pas in

2003 ben ik definitief hier met heel veel pleziei

komen wonen. Via een sollicitatie leerde ik

namelijk in 2002 Wan der kennen."

Karin was onmiddellijk weg van ons

dorp, want zoals zij het verwoordt:

"Toen ik de leuke, kleine straatjes

zagwas het direct: Zandvoort zag,

kwam en overwon. Er wordt vaak

gezegd dat het moeilijk is voor bui-

tenstaanders om in Zandvoort ge-

accepteerd te worden, maar daar

had ik helemaal geen moeite mee.

Ik had er al snel een warm gevoe

over." Zowel Wan der als Karin hadden

in die tijd een kantoorfunctie, maar gin-

gen opzoek naardevrijheid en een eigen

inbreng in het werk. Wander, wel geboren en

getogen in Zandvoort, had tijdens zijn studies

altijd al op het strand gewerkt en dat, gecombineerd

met de ervaring, capaciteit, kennis en wens samen met an-

deren in een gastvrije en ongedwongen omgeving te ver-

toeven, leidde dus in 2006 tot de aankoop en het ontstaan

van Strandpaviljoen Wander & Karin.

Ka rin:"Natuurlijk was het een sprong in het diepe, maar ook

een heel bewuste keuze om hiervoor te gaan. Het is ook een

ongeschreven regel op het strand, dat de vorige eigenaar de

eerste keer altijd helpt bij de opbouw van het paviljoen. Ik sta

meestal in de keuken als koksmaatje van onze uitstekende

chefkokMichiel van As peren. Ons streven is de kwaliteitvan

onze producten zo hoog mogelijk te houden tegen aantrek-

kelijke prijzen. Veel van onze menu's zijn huisgemaaktener

wordt zoveel mogelijk met verse producten gewerkt, waar-

doorwij een eigen karakter aan onze gerechten kunnen ge-

ven. Als startende ondernemer in een breed aanbod zoek

je toch een bepaalde eigenheid. Wij serveren bijvoorbeeld

geen koekje bij de koffie, maar zijn ondertussen bekend als

de'soesjestent'. Ik kan heel veel van mijzelf kwijt en daardoor

een eigen sfeer creëren. Het is wel hard werken, maar de hulp

van schoonmoeder Cis ka, de vrij heiden het mooiste uitzicht

van de wereld maken het helemaal goed."

Alle tafels en stoelen in het paviljoen zijn afkomstig uit

Indonesië en gemaakt van duurzaam teakhout. Vaste be-

woners zijn ook de honden Luna en Ayka. De driejarige

Golden Retriever Luna kwam deze zomer al uitgebreid in

het nieuws door de 'kidnap' naar Duitslanden her-

der Ayka is begin juni uit het Zandvoortse

asiel gehaald en heeft het uitermate

naar zijn zin op het strand. "Hoewel

hetgeen geweldig seizoen is ge-

/eest, hebben gelukkig veie

vaste gasten ons toch weer

gevonden. Wij hebben geen

uitgesproken groepen, maar

een melange van mensen,

die hier heel ontspannen

op ons muziekvrije terras

genieten. Wij krijgen vaak

een compliment over de

vriendelijke bediening, want

ook bij ons personeel staat een

glimlach altijd voorop", aldus een

gastvrouw die dit zelf volop in de

praktijk brengt!

Het is een duidelijk waarnemende trend bij alle

paviljoens, dat de verhuur van ligbedden nauwelijks meer

lonend is, maardat men het vooral moet hebben van feesten

en partijen zoals trouwerijen, het jaarlijkse schaaktoernooi

en sinds dit jaar ook weer de strandbridgedrive. Volgend

jaar kan men weer terecht om een keuze te maken uit het

fraaie feesten boek van Wander & Karin, want nog een paar

weken en dan is het strandseizoen 2008 (per 1 november)

over en uit.

De winter biedt je wel tijd voor jezelf, maar ondertussen

is Karin onlangs voor drie ochtenden in de week aan de

slag gegaan als receptioniste bij de Waterlelieschool in de

Cruquiushoeve. Zij ziet echter nu al met heel veel plezier

uit naar volgend jaar, want zij heeft haar hart echt verpand

aan het strand!

'Sporten bevordert de sociale contacten'

www.sportinzandvoort.nl

^ 'mSportraBd Zandvoort

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zeer stevige hogedrukblokkade

Afgelopen zaterdagmiddag brak dan eindelijk de langver-

wachte weersverbetering aan en scheurde de lucht open

boven Zandvoort en Bentveld. De noordoostenwind viel

in en duidelijk was dat we ineens een heel ander weer-

regime in huis hadden.

der aanvoelt. De welbekende

'gevoelstemperatuur' doet

dan weer opgeld, maar is

op de keper beschouwd al-

leen bestemd voor een situ-

atie waarin het vriest. Drie

graden vorst bij een matige

oostenwind voelen dan bij-

voorbeeld aan als ware het

minus twaalf graden bij

windstilte. Het is al met al

zeer bruikbaar weer om de

achtertuin bijvoorbeeld eens

een opknapbeurt te geven,

of een achtergestelde schil-

derklus te klaren. Ook is het

prima wandel - en fietsweer

natuurlijk.

De komende dagen zal de

luchtverontreiniging gelei-

delijk gaan toenemen boven

Nederland door de amper

aflatende oostenwinden.

Dat is een consequentie in

dit land van een periode

met stabiel weer inclusief

aflandige winden, die niet

bepaald de allerschoonste

lucht meenemen vanuit het

achterland. Bovendien neemt

dewindkracht nog wat af de

volgende etmalen, zodat van

goede doorstroming niet echt

sprake meer zal zijn. Gelukkig

is het pas half september en

heeft de zon overdag nog vol-

doende kracht om de meeste

verontreinigde lucht aan de

grond'optetillen'.

De afgelopen dagen kon en

ook de komende periode kan

de tamelijk verzadigde bo-

dem eindelijk eens een keer

goed drogen, want neerslag

van betekenis zit er in de

verste verte niet in en heel

misschien houden we de

droge omstandigheden wel

vast tot tenminste medio -

of eind volgende week.

Het mooi weer gevende

hogedrukgebied boven

Scandinavië (huisbarome-

ters bijna op 1030 millibar)

lijkt later deze week en in

het weekeinde versterking

te krijgen van een nieuw

hoog dat vanuit het zuid-

westen nadert. Mocht er

daadwerkelijk een leuke

fusie tot stand komen tus-

sen die twee hogedrukge-

bieden.gaat het prima sep-

temberweer gewoon door

onder regie van deze stevige

hogedrukblokkade die hele-

maal tot aan China reikt!

Deze donderdagmiddag zijn

ereen aantalwolkenvelden

(voornamelijk uitgesmeer-

de stapelwolken), maar de

zon speelttoch ook nogwel

een rol denkelijk. Die schijnt

weer iets uitbundiger dan

op woensdagmiddag. Een

ietwat frisse oostenwind

zorgt ervoor dat de magere

17 graden -die in de scha-

duw wordt gemeten- kou-

Do Vr Za Zo

Weer

J» J» J» J»
Temperatuur

Max 17 17 17-18 18-19

Min 8 8 8-9 9

Zon 65% 55% 55% 55%

Neerslag 10% 10% 10% 10%

Wind ONO 3 NOORD 3 NO. 3 ONO. 3



IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Strandpaviljoen 17

Wilt u nog

genieten van

echt Thgis eten f

1

Wij zijn open

tot en met

zon43g 28 september

Reserve i-en gewenst.1

06-30047080

1

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafond?,

kleine eu grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

it 11/3,3041 CB Zan 1 023-5737888

1 Jot £• Henk

5luijs

Op z'n mooist

met bloemen

HaStestraatÖ Zandvoort teL 02}-;/ 120 éo

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote KrochtiS

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in een apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Website 750,- euro
van creatief ontwerp tot online

Emmawegl 204? NT Zandvoort T QZ3 573 9741 FD235739742

MD6 523 940.54 lwww.nicolBpostdesign.nl E info@nicolepostde5ign.nl

ZANDKORRELS
Behang- en Vanaf 8 sept.t/m 3 okt.

schildersbedrijf heb ik weer de volgende

Arnold aanbieding: complete

Nijkamp gezichtsbehandeling

Tel/Fax 571 31 72 (bestaande uit: reini-

Mobiel 0Ö-54264.259 ging- peel ing, epileren,

Vooral uw behang-, verwijderen oneffenheden,

wit- en schilders- massage en masker) en

werkzaamheden rug-schouder-nekmassage.

Samen voor€ 55,-.

Autobedrijf Natuurlijk zijn ook losse

TradeArd. behandelingen te boeken.

Lid BOVAG en NAP. Beautysalon Myrna,

Max Planckstraat 44, 06-4831 8230

tel. 5730519/

06-53498304 Jezus zegt:

www.trade-ard.nl Kom bij Mij, als je ver-

moeid en 'burnt out' bent,

Klussenbed rijf Rico. en Ik za I je rust geven

Voor al uw kleine klussen (matteusn:28).

in en om het huis. Vertel Mij waar je zorgen

Redelijke prijs. over hebt, Ik zal het voor

Voor info: 06-1423 2051 je dragen, en je helpen.

Bel ondersteunend gebed:

Ka bel-i nternet/adsl 023-5363804.

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN. Gezocht:

Advies en aanleg hulp in de huishouding.

(draadloos) netwerk. voor woensdagochtend,

Ook avonden/weekend. 2X permaand.ln bentveld.

Rep-it, totaal service Tel. 5240297

voor computergebruikers.

023-5719666 of Te huur:

06-44696001.; bedrijfsruimte. 96 m 3
in cl.

Met garantie en KvK. 16 m 2 kantoor, keuken-

tje, toilet en CVinstal-

SHIATSU. latie. Tel. 06-54 634 923

Deze ontspannende

acupressuur massage Welke jonge dame

kan helpen bij o. a. stress, v/a 18 jaar wil

vermoeidheid, RSI, € 125 per uurverdienen?

pijn- en gewrichts klacht en. Tel. 5716998

Tel. 023-5427858,

www.shiatsis.nl Te koop aangeboden:

hometrainer Pro-line

Gevraagd: Zgan.€ 65. Tel. 5719880

zelfstandig werkende hulp.

Nederlands sprekend. Te koop:

Om de 2 weken ronde uitschuifbare kersen

2 uur voor € 25,-. eettafel + stoelen. € 50.

Tel. 5719020 Tel. 06-28469600

Q(DQO(D<D©
Nieuwe serie jazzconcerten in De Krocht

Ook dit seizoen zal het Trio Johan Clement weer een achttal jazzconcerten in De Krocht verzorgen. Groteen wat minder

grote jazzmuzikanten zullen weer te gast zijn tijdens de Jazz in De Krocht concertreeks. Grote namen als Rita Reys en

Edwin Rutten komen naar Zandvoort maar ook aanstormend talent zal aandacht krijgen op het Zandvoortse podium.

Buitengewoon vereerd zijn ze dat de concertenreeks op

12 oktober geopend wordt door niemand minder dan Rita

Reys. 'Al meer dan een halve eeuw onafgebroken en onbe-

twist de grootste jazz zangeres van Nederland' volgens het

juryrapport van de Edison 2006 toekenning voor haar hele

oeuvre. Haar fantastische carrière in binnen- en buitenland

zal bij een ieder van u bekend zijn. De toegang van alle con-

certen, behalve het openingsconcert met Rita Reys, is € 15

en voor studenten € 10.
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Laureaten Prinses Christina

Concours
Komende zondag zullen vier laureaten van het Prinses Chris-

tina Concours in het kader van de Kerkpleinconcerten in de

Protestantse kerk voor u optreden. Bas Treub (viool), Andrea

Vasi (piano), Syrinx Jessen (fluit) en Kamelia Malidinova (pi-

ano) zullen werken van Johann Sebastiaan Bach, Wolfgang

Amadeus Mozart en Claude Achille Debussy spelen.

Op 12 oktobei

vende seizoen

Krocht van sta

io mei komen

gaat het ze-

van Jazz in De

rt.Tot en met

jaar worden

er 8 concerten georgani-

seerd waarin het Trio Johan

Clement de basis zal vormen

voor diverse gastsolisten.

Seizoenskaarten

Ook voor dit nieuwe seizoen is weer gekozen voor een mix

van gevestigde namen en aanstormend talent. Een aantal

zaken zijn nieuw. Zo is in maart 2008 de 'Stichting Jazz in

Zandvoort' in het leven geroepen om een (nog) bete re struc-

tuur te geven aan de organisatie van deze concerten. Ook is

er een geheel vernieuwde website, www.jazz inzandvoort.

nl, waarop alle informatie over de concertenreeks van dit

seizoen te vinden is. Tevens kunnen online kaarten besteld

worden. Ook nieuw is de toegangskaart voor de hele se-

rie. Voor € 80 wordt u voor dit seizoen lid van de Stichting

Jazz in Zandvoort en heeft u toegang tot alle 8 concer-

ten. Bent u hier in geïnteresseerd neemt u dan contact op

met de penningmeester van de Sticht ing Jazz in Zandvoort,

Eric Timmermans: via email yni@xs4all.nl of telefonisch:

023-5421221.

Sporen uit het verleden

De speurtocht naar de geschiedenis achter de gedenk-

stenen is dankzij de inbreng van de heren Folkert Bloe-

me en Toon Lavertu gelukt. In krantenknipsels staat het

verhaal achter de gedenkstenen die in de hal van het

appartementencomplex in de Dr. J.G. Mezgerstraat in de

wand zijn gemetseld.

1 de Zandvoortse Courant zooveel duizend en zoveel-

it 1912 staat het volgende: ste. Tegenwoordig waren

Op donderdagochtend 7 behalvedeaannemersende

maart 1912 kon men aan de gemeenteopzichterde heer

net vlaggendoek en groen Joh. Jansen het voltallige

/ersierde hoofdingang der Dagelijks Bestuur, benevens

n aanbouw zijnde school de raadsleden Bückmann,

den Parallelweg bemer- Collot d'Escury, Je. Koning

ten, dat er iets bijzonders en Van Toombergen. Na

optilt was. De flinke vorde-

ngen aan den bouwwaar-

iemend,zou men moeilijk

eraden hebben, dat de

}lechtigheidvan deéérste-

het truweel gehanteerd te

hebben nam Burgemeester

Beeckman bet woord en

stelde in het licht, hoe het

ongetwijfeld van voor bloei

teenlegging stond plaats dergemeentegetuigde,dat

egrijpen.„Deeerste5teen" hij binnen betrekkelijk kor-

iu is in de praktijk wel zei- ten tijd tweemaal geroepen

den of nooit de eerste, maar was tot het leggen van een

nier was het beslist de eersten steen, eerst voor

het raadhuis, thans voor een

nieuwe school."

Karel Doormanschool

Na het afbreken van de Karel

Doormanschool in 1981 ten

behoeve van nieuwbouw,

werden de twee grote ge-

denkstenen en een kleine

steen met het wapen van

Zandvoort verwijderd en op-

geslagen in de Remise. Later

kwamen de stenen in het

Cultureel Centrum terecht.

Pas bij de nieuwbouw van

de 18 huurwoningen en 26

premieA koopwoningen van

het project Karel Doorman

II, kreeg Toon Lavertu de op-

dracht om de 10 cm dikke

stenen te restaurere

was veel haken schuurwerk

nodig om enkele verdwenen

letters weer te vernieuwen",

meldt Lavertu. Ten slotte zijn

de gedenkstenen in 1989

voor de tweede keer onthuld,

bij de opening van hetEMM
wooncomplex door burge-

meesterVan der Heijden

Een goede traditie van Classic Concerts wordt komende zon-

dag voort gezet. Dit jaar zullen vier veelbelovende jonge

muzikanten, die deel genomen hebben aan het landelijke

Prinses Christina Concours en in de prijzen zijn gevallen, in

Zandvoort hun kunne laten horen.

Andrea Vasi (19) begon op 6-jarige leeftijd met pianolessen

en werd 4 jaar later aangenomen op de School voor jong

Talent van het Kon. Conservatorium in Den Haag. Hier stu-

deerde zij zeven jaar bij Marlies van Cent. In deze periode

won ze prijzen op prestigieuze concoursen, waaronder het

Internationale Steinway&t Sons Pianoconcours 2006 in het

Concertgebouw Amsterdam (solo), en het Prinses Christina

Concours 2004 (met Sumire Hara, viool) en 2006 (met Moa

Eyl, viool).

Bas Treub (21) begon op zijn zevende jaar met vioolspe-

len via de 5uzuki-methode bij Stieneke Voorhoeve-Poot.

Na een aantal jaar kreeg hij vervolgens privéles bij Wim
en Ineke Bredenhorst, om hierna op zijn 13e aangenomen

te worden aan de Jong Talentafdeling van het Koninklijk

Conservatorium te Den Haag. Daar heeft hij vijfjaar lang

les gehad van Mireille van der Wart.

Fluitiste Syrinx Jessen (19) speelt vanaf haar zeven de fluit en

won op 10-jarige leeftijd het fluitconcours van de muziek-

school in Amersfoort. In 2001 won ze de eerste prijs op het

Nationale Fluitconcours en in 2002 de regionale finale in

Haarlem van het Prinses Christina Concours. In dat laatste

jaar won Syrinx ook het Internationa Ie Concours voor Blazers

'de Purmerade'wat haar drie concerten metdeJohanWillem

Friso Kapel op leverde.

Kamelia Miladinova ten slotte werd geboren in Kjustendil,

Bulgarije. Zij studeerde aan de Muziekschool en het Nationale

Conservatorium in Sofia bij Stella Dim itrova. Al tijdens haar

studie ontving zij de 'Debuutprijs 1994' van de Bulgaarse

Nationale Radio naaraanleidingvan haar uitvoeringvan het

3e pianoconcert van Prokofiev met het Sofia Filharmonisch

orkest.

CL

Het concert begint om 15.00 uuren de Protestantse kerk gaat

om 14.30 uur open. De toegang is zoals gebruikelijk gratis en

^^^H na afloop is een openschaalcollecte.



OPEN HUIZEN ROUTE:
ZATERDAG VAN 12:00 TOT 15:00 UUR

VOOR IEDERE BEZOEKER EEN GRATIS CAKE

BH)
Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Vraagprijs: € 242.500,= k.k.

Vraagprijs: € 487.500,= k.k.

Vraagprijs: € 205.000,= k.k.

Lr CO
utii

Vraagprijs: € 117.500,= k.k.

1
f? '?rÜl
Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Vraagprijs: € 127.500,= k.k.

Kromboomsveld 37

Vraagprijs: € 279.000,= k.k. Vraagprijs: € 115.000,= k.k.

GREEVEN
makelaardij o. g.

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief

l

RobGreeven Kim Dekker TimoGreeven

umj Dwidsstretat 1

Telcfiiwi: 023^7- 35 234-

m
NUM

[ güEEES!



Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266
Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408

www.omaco.nl

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

o

Tel.: 023-5739

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Veld 56, 204 1 CB te Zandwott.

72 • Mob.: 06-4530453 1 • E-mail: kittywillen

F

5e@planet.nl

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

BETISH MOBIEL
SCfKKTHINItlt-IJf:* * s h»l B-HIIKS .IBM H Dl

cmnimsn

u o
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam

Adres

PC/P laats

Telefoon

Email

i

Opsturen naan Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

4

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

'ë Gemeente Zandvoort
il 2. PoGtcus. :. 2:::40 AA Zandvoor

info@zandvoort.nl -

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van g september

en de verdere in week 37 door het college genomen besluiten

zijn 16 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website

Commissie Welstand en Monumenten

Op 18 september vergadert de Commissie Welstand en Monu-

menten. De vergadering begint vandaag omstreeks 15.00 uur

In de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van

de agenda, U kunt hiervoor het beste even contact opnemen

met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hulp-

verleningsdienst Kennemerland

Bij besluit van 20 september 2007 heeft het algemeen bestuur

van de Hulpverleningsd enst <en nemer land, doorgaans afge-

korttot HDK(VRKi.o.)dederde wijziging Gemeenschappelijke

Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland vastgesteld

waarin wordt voorzien in bestuursafspraken met de betrok-

ken gemeenten, waaronder de gemeente Zandvoort, inzake

regionalisering van de brandweer.

Hierdoor komt de gemeentelijke brandweer functioneel onder

de gemeen schap pel jke regeling HDK (VRK i.o.} te vallen. Ten-

einde de aan de brandweer toebedeelde taken naar behoren

te kunnen blijven vervullen Is het noodzakelijk bepaalde

bevoegdheden van uw college te mandateren aan de post-

commandant brandweer Zandvoort

Het gaat daarbij om de navolgende bevoegdheden

Het verlenen va gebruiksvergunningen en het verbinden van

Het weigeren van een gebruiksvergunning op grond van artikel

6.1.5 Bouwverordening.

Het intrekken van een gebruiksvergunning ex artikel 6.1.6 lid

ordening.

Vorenstaande is een zakelijke weergave van het besluit. Het

vo ledige besluit igt overeenkomstig artikel 3:42 lid 3 Alge-

mene wet bestuursrecht vanaf datum van deze publicatie

twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te

Zandvoort.

Ter inzage legging Begrotingsrapportage 2008-2 en Pro-

grambegroting 2009

Op grond van artikel ig2, tweede lid, van de Gemeentewet

ligt de Begrotingsrapportage 2008-2 vanaf heden tot en met

30 september ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Tevens ligt de Programbegroting 2009 ter inzage tot en met

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

Zandvoort:

- Beat r ix plantsoen i-b. tijdelijk plaatsen portakabin, ingekomen

10 september 2008, 2008-175RV.

- Burg.van Fenemaplein 2, tijdelijk plaatsen fietsenstalling,

ingekomen 10 september 2008,2008-176^.

- Kostverl o ren straat 19, plaatsen berging, ingekomen 11 sep-

tember 2008, 2008-178RV.

Verzonden besluiten

voorwaarden daaraa op grond van artikel 6.1.1 lid 1 en lid 2 Bouw-, sloop- en redamevergunningen

Bouwverordening. Zandvoort:

- Emmaweg 17, plaatsen dakkapel, verzo nden 08 septembe

Het verbinden van nie we voorwaarden aandf gebruiksvergun- 20o8,20o8-i47Lv.

ningen alsmede het \vijzigen of intrekken w n gestelde voor- -Tolweg 8-10, tijdelijk plaatsen ketenc omplex, verzonder

waarden op grond va artikel 6.1.1 lid 3 Bouw/erordening. 08 september 2008, 2008-094RV.

- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 78, plaatsen dakopbouw, verzonder

Het verlenen van een termijn aan de aanvr ger van een ge- 8 september 2008, 2008-095RV.

bruiksvergunning orr ontbrekende gegeve ste overleggen - Boulevard Barnaart 20, inrichten terra en oprichten vlag

op grond van artikel 6 1.3 Bouwverordening. genmast, verzonden 09 september 2008 2007-254LV.

Het verdagen van eer beslissing op d E aan» aag gebruiksver- Bezwaarschriften

gunning op grond va artikel 6.1.4 lid 2 Bouvtrverardening. De hierboven genoemde verleende verg nningen/genomer

Het aanhouden van een beslissing op de aanvraag gebruiks-

vergunning ex artikel 6.1.4 Üd 3 Bouwverordening.

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

Gemeente Zandvoort

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaar

schorstin beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaaischiifi.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30 — 16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 0Ë.00 -1E.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft uaan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rken inzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

o De Nierstichting is jarig. Kadotip: word donateur. (^ Q»

Kijk op «niTO.nlersHctitlng.nl st bel 035 MT 80 55.
NIERSTICHTING

GÉÉFTTMXÖHsr

CL



Filmprogramma
18 t/m 24 september
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tlerac o(h)
;™ ™£

Tei- = eppl 23:00 Eb&Vlof

Eb&\ oed

ZFMJi aftO | ÏÏÜ inlaieidrg

own (h)

3 Eb&V oed

23.00 SST plre

/^\ 3£*>èk*ry

*? "p. pan Silee})

Bloeiende violen

Bemesting
Bemeste tuinaarde

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93I
The Mummy

De ;.-emummie
meedogenloze Chinese

Drakenkeizer en zijn tien-

duizend krijgers zijn ver-

vloekt door een verrader-

lijke tovenares. Zij verkeren

gezamenlijk in een halfdood

semibewustzijn, verbor-

gen in de beroemde terra-

cotta legers van China. Als

de koene avonturier Alex

O'Connellwordt verleid om
de Dra ken keizer te wekken

uit zijn eeuwige slaap, is er

maaréén kansvoordejonge lend weer tot leven komt,

archeoloog om de woede ontdekken onze helden dat

van de tot leven gewekte on- zijn ambitie om de wereld

doden te ontlopen: hij moet te overheersen in de afge-

zijn ouders inschakelen, lopen duizenden jaren niet

want die hebben verstand is afgenomen. Het is aan de

van het uitschakelen van O'Connellsom hem tegen te

ondoden. Als de vorst brul- houden.

pluspunt

voor

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

204 1 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Cu 2008-2009 v

U kunt zich inchschrijvt

VERNIEUWDE website

Volwassenen:

Aquarelleren

Boetseren IE

Buikdansen •

Computercui

19.30-21.30

Fotografie vo

19.30-22.00

Glas in lood v

22 september v:

HathaYoga I

Houdingen c

;epc

7 september van 09.00-1

aervan 19.30-22.00

nber van 20.15-21.30

Excel I 8 september van

)r beginners 6 oktober van

3or beginners en gevorderden

n 14.00-16.30, 16.30-19.00 en 19.30-22.00

? september van 10.45-1 1.45

Dnditie 25 september van 14.30-15.30

Meditatie 25 september van 19.30-21.30

Percussie Braziliaanse Samba
18 september van 20.30-22.00

Schetsen en tekenen I 6 september van 13.00-15.30

Stijldansen voor paren 21 september voor brons

van 19.00-20.15 uur, voor zilver van 20.30-21 .45

Tarot I 25 september
(

I xpm) van I 9.00-2 1 .30 uur

Tarot 2 2 oktober van
(

I xpm) I 9.00-2 1 .30 uur

Tarot 3 7 oktober van
{

I xpm) 1 9.00-2 1 .30 uur

Theatersport 22 september van 19.45-22.15

Workshop Bourgondische wijnproeverij

26 september van 20.30-22.30

Zelf kleding maken I 8 september van 20.1 5-22.1 5

Kinderen:

Goochelcursus (vanaf 8 j;

16.00-17.30

Koeking 4 kids 1 8 septerr

15.30-17.45 uur

Tekenen en schilderen

15.30-17.00 uur

r) 29 september

Timmerclubv
Weerbaarheidst

I
22 s

1 15.45-17.15

16.30-17.30

DANSCAFÉ IN Zandvoort (4 oktober)

Elke eerste zaterdag van de maand Is er bij Pluspunt een

Danscafé.

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te dan-

sen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

Talk
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dik cP fhè tcwn
Een eiland, 10 kilometer voor

de kust van Zandvoort aan

Zee, dat dient als een tweede

nationale luchthaven of zelfs

als volledig nieuwe lucht-

haven ter vervanging van

Schiphol. Dit toekomstbeeld

wordt onderzocht door de

provincie in het kader van

de lange termijn verkenning

Schiphol 2040. De meningen

lopen sterk uiteen over dit

onderwerp. Moeten er wel of

geen eilanden voorde Noord-

Hollandse kust komen? Het

lijkt iets onwerkelijks en on-

voorstelbaars, maar er wordt

heel serieus onderzoek ge-

daan naar de mogelijkheden.

Jerry, Lenna en Roy, het panel

van deze week, geven hun

mening over dit 'luchthaven-

eiland' in zee.

'De verplaatsing van Schiphol naar een eiland 10 kilometer

uit de kust voor Zandvoort is een realistisch toekomstbeeld.'

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisatoren DJ bij ZFM Zandvoort:

"Het zaleen oplossingzijn voor het ruimteprobleem voor Schiphol maar ik denk niet dat het goed

zal zijn om een eiland te gaan maken op zee! Sowieso denk ik dat het slecht is voor het milieu

om speciaal voor Schiphol een eiland te maken. En het kost ook weer veel gelden dat geld kanje

beter ergens anders voor gebruiken. Schiphol hoeft niet zosnel uitgebreid te worden, toch? Ik zie

het al voor me, eerst met de boot naar Schiphol. Dat zou wel raar zijn!"

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:

"Ik ben VOOR een eiland voorde kust als het gaat om het verplaatsen van Schiphol. Maar er moet

wel goed vervoer van en naar het eiland zijn (en milieuvriendelijk), anders wil ik het niet. Schiphol

is een plaats op zich, en heeft alle potentie om zichzelf te supporteren. Kortom, ik ben voor."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Ik wil absoluut geen eiland voorde kust van Zandvoort. Het uitzicht op zee

wordt nu al verpest door een aantal windmolens. In de provincie zitten een

stel hypocrypte bestuurders. Het circuit moet uit Zandvoort vertrekken

vanwege de geluidsoverlast, maar in ruil voor dat verlies krijgen we een

vliegveld terug. Laat de wind nou ook vaak uit het westen waaien, dus gewoon

niet doen!"

EjL BZ 13m .,[.-

gfjagü^

Ondertussen ben ik alweer drie weken in Japan en ^mn. «l zj*l £\ *—~'J
neb ik al heel veel meegemaakt Toen ik aankwam in

Sapporoheb ik een groot deel van de familie ontmoet. * <*• TÉ Mi "M
Ze waren allemaal hier. Niet alleen om mij te verwei-

tomen, maar ook ter herdenking van de overleden

man van mijn gastmoeder. De herdenking was in de

'aiami (smprpn (jpnppi rrarirrlnnppl ispansripnpr- .-^-r^^^f '^H T4^
denking werd geleid dooreen monnik in traditionele É \\im«leding. Ik snapte niets van wat er gezegd werd, maar

iet was erg bijzonder om zoiets mee te maken.

Twee weken geleden ben ik begonnen op school. Tot

nu toe is het erg leuk. Mijn klasgenoten zijn erg aardig vinkels en restaurants wordt de klant met respect

en nieuwsgierig. Sommige lessen zijn wat moeilijk ehandeld. Hier geldt echt: De klant is koning,

:e volgen, maar Engels, Frans en Foreign Affairs zijn

vrij simpel, Ondertussen begin ik door ervaring steeds meer van

e taal op te pikken. Ook ben ik net begonnen met

edere dag sta ik vroeg op, zo rond half 6. Vervolgens et lezen en schrijven van Japanse karakters. Ik ben

:rek ik mijn schooluniform aan, eet ik mijn ontbijt en alv erwege het eerste alfabet, Hiragana. In totaal

neem ik om kwart voor 7 de bus naar school. Hierna ijn er 3 alfabetten, maar Hiragana is zogezeed het

neem ik een metro en nog een bus. Ik vind het toch standaard alfabet. Kat x,;'i,; wordt gffcruic: voc

elke dag weer knap dat mijn gastmoeder eerder wak- eenwoorden uit het h.ntmland en Kar is hrt

ker is dan ik, oir "ïi ncubip: n-. bene ijjüianse luniiiv neest uitgebreid. Eén k.-i ,1 betekent Tir.cstal eer

dox) klaarte maken, eel woord terwijl Hir-.;;ana en Ka:j<an.j pc let

terg reep geschreven worde

Respect voor anderen is in Japan heel belangrijk. Op

school is het bijvoorbeeld netjes om iedere keer dat ; heb het hier in Japan enorm naar mijn zin, ieder-

morgen) of'konnichiwa'(goeiedag) te zeggen. Ook in rg, maa, heb nog geen las, van heimwee!

IKnowWherelt's@
20 en 21 september:

USA BBO en Jopenbier! bij Wander&Karin. De allerlekker-

ste BBO gerechten met 2 echte Amerikaanse BBO chefs!

Gastkoks Harley en Bryan komen over uit de USA om heer-

lijke vleesgerechten voor je te maken! In samenwerking

net Jopen bier wordt het een Amerikaans BBO feest

L
met véél Blues muziekl 'All you can eat' voor € 18,50.

Strandpaviljoen 8 Wander & Karin

Zaterdag 20 september:

Republiek Feestje. DJ Marnix staat garant voor suc-

i. In zijn vijftien jaar als DJ heeft Marnix zich ge-

^cialiseerd in d isco, garage, club, deep/tech-house,

^akbeat, techno en progressiv. Locatie: De Republiek,

strand Bloemendaal.

.Zondag 21 september:

I Op deze zondag maarliefst 3 slotfeesten op het

mendaalse strand. Alledrie beginnen om 16.00

achclub Vroeger: BeachFreaks Vroeger Slotfeest

. Met een veelbelovende line up met o.a. DJ José,

Marcella,Artento,Divlni,Santitoen EIToro. Kaarten:

€10

-BeachdubBLMg: Voorde derde keer dit seizoen ko-

men de dj' s van Housequakein actie. DJ Roog.Erick E

ïn MC Gee,Jeroenski,Baggi Begovic.Groovenaticsen

IgorValente zetten de boel op stelten Entree: € 10.

mingdale:Stealth Records BloomingdaleClosing

Party: een line up van dj' s en artiesten die je echt

niet mag missen Optredens van o.a. Tom de Neef,

Laid back Jack, Roger Sanchez, The Party Squad en

Arfojack. Entree : €20,

Schuldgevoel
HetThaiseeilandKohSamui

is echt een bounty eiland. Ik

heb het er heel erg naar mijn

zin gehad. Ondanks de vele

leuke en spannende din-

gen die ik heb gedaan, zijn

de strandverkopers mij het

meest bijgebleven. Dit zijn

mannen en vrouwen in alle

leeftijden die urenlang elke

dag op het strand heen en

weer lopen om hun spul-

len aan de man te brengen.

Zij verkopen van alles, zoals

eten, drinken, sieraden, kle-

ding, speelgoed en houten

beeldjes. De meeste toe-

risten keurden hen geen

blik waardig. Het leken net

schimmen die op het strand

liepen. Natuurlijk, het hoort

er allemaal bij, maar ik voel-

de me soms best opgelaten.

Zo was er een oud rimpelig

vrouwtje dat elke dag gebak-

ken vis, maïskolven en saté

verkocht. Op haar hurken

maakte ze het eten klaar op

een primitieve bakrooster. Ik

kocht vaak saté bij haar. Als

we elkaar zagen zwaaiden

en lachten we naar elkaar.

Ik vond het een hele vrolijke

vrouwen haar sateetjes wa-

ren altijd superlekker.

Op een dag zag ik twee

jonge witte, verwende, ar-

rogante Britse meiden te-

gen haar praten. Zij vonden

het blijkbaar erg leuk om te

doen alsof zij nog nooit zo-

iets smerigs hadden gezien.

"Oh my God! It looks and

smells disgusting! It looks

like meat of a rat", zeiden

ze. Het vrouwtje begreep er

niet veel van."lt'schicken. No

rat !", antwoordde ze vriende-

lij k."k"eally? Then it's a really

sick chicken", zei dat Britse

kreng vals. Daarna liepen ze

lachend weg.

Nou, echt ik schaamde me
dood. Ik zal haar blik nooit

vergeten: intens verdrietig.

Ikheb haardiedageen hele

grote fooi gegeven. Ik denk

dat ze daar een hele week

voor over het strand had

moeten lopen. Ze straalde

van oor tot oor.

Schuldgevoel kan .c

je afkopen. Zo zie je 5

&



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

HELE MAAND SEPTEM BER:

HUISCEMAAKTE ROOKWORSTEN

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING Medina Woninginrichters

e**t* Krocht SI -KS-5.T125S0

f toerkoop'::
~~

r*iy| Nieuwe

[fljEsvleanscollectie van

,Tpl 5turdy& Jubel

is binnen.
Take Five

Op vertoon van dr ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZnndvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Top 3!

3x1 00 gram vleeswaren

Gebraden Gehakt

+

Rauwe ham +

VKEUMElln « 3,25 v~
Halleslraü E4 T. 023 5712451 *"*-

Koene Ccaning Service *^
10% korting op schoonmaakartikelen

Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 441

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

FOTO MENNO GORTER

w
Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's
v«r» dtmltf* ptuwi

Halve prijs

deuxieme
= gratuit

Dat is Frans voor:

'De tweede Is nóq lekkerder

&e>

Voor Pashouders

'te<£&
Fles huiswijn voor € 12,50 i.p.v. € 15,00

Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

•*, bearh & faeaÏTh csmr
-ft*^ io% Korting op

zwangerschapscursus

023- 57' 32 55 °f infoffnewwavei.nl

'- ! U -'••»«"

GMB CAFÉ 25
Lekkere Warme GlHicoIademelk met een

scheutje brutne ram en slagroom twee

voor de prys vod een voor pastoadersll

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Uw op naam gestelde ZandvoortPa

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehecht e tegoedbon voor een iljiv-

:r 61.57.B9.05j Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst |f^
aarbljduldelljk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 4

advertentie) plaatsen.

ZandvoortPas
10% korting

Keen los algewogen

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Twirl
cereals

2e gratis,

)d geld ig tot en met woensdag 245eplemt

en allee- in on:e -e^lig ing ie Zandvoort.

Rüdhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12 865

ir meet adiesen en openingstijden :e
,

.v«
,

,v v

Hobby-Art, het creatief centrum van Zandvoort

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

10% korting op een
voet-reflexmassage nM

Uw adres voor

acryl - olie - en aquarelverf,

scrap - découpage - 3D -

penselen - schild er*doeken

ezels - schilderijen - kralen -

fimoklei, 1n.oz-.V1k. enz. enz.

Alles voor uw hobby
en creativiteit

*

M

Sinds april is op het Gasthuisplein het creatieve cen-

trum van Zandvoort gevestigd: Hobby-Art. Een zaak

met betaalbare kunst, onderdelen om zelf trendy siera-

den te maken, gips en -vormen, kalkverfvoor binnen en

buiten en... altijd deskundig advies en dat is zeker wat

waard! Een apart ingericht bedrijf dat wordt gerund

door llja Cornet.

Voor allerlei uitingen van kunst

kan decreatieveling bij Hobby-Art

de benodigdheden vinden. Om
met schilderen te beginnen: verf

in allerlei soorten, kleuren en mer-

ken, penselen, doeken, ezels, palet-

ten, enz. Om sieraden te maken,

verkoopt llja Cornet van het merk

J olie kralen, snoeren, lijm, klei en

découpage pa pier. Uiteraard is Rico

Design aanwezig met voorbeeld-

boekjes om kurken plakfiguren te

maken. De creatieve Zandvoorter

vindt erookwandstickers, decora-

tieve mandjes en kransen om zelf

iets te maken. Kortom, om creatief

teworden ofom uw hobbyop peil

te houden bent u bij Hobby-Art

aan het goede adres.

Hans van Pelt

Sinds kort wordt er ook in Hobby-

Art geëxposeerd. De Zandvoortse

Courant-cartoonist Hans van Pelt

heeft de gelegenheid gekregen

om enkele van zijn laatste olieverf-

werken tentoon te stellen.Van Pelt

schildert cartoonachtig. "Leuk en

lief", aldus llja die zelf bezig is met

Boeddha's en abstract. Enkele van

haardoeken kunt u ook bij Hobby-

Art bezichtigen.

ZandvoortPas

Hobby-Art accepteert ook de

ZandvoortPas. Als u in het bezit

bent van de ZandvoortPas krijgt

u 5% korting op het 'artikel van de

week'. Dat kan van alles en nog wat

zijn. Wij adviseren u om hiervoor de

advertenties op deze pagina's goed

in de gaten te houden.

Hobby-Art is gevestigd op het

Casthuisplein 6 (naast Circus

Zandvoort) en is dagelijks, ook 's

zondags, geopend van 10.00 uur

tot 18.00 uur. 's Maandags kunt u

vam 2.00 uurtot 17.00 uur uw hob-

byattributen bij llja Cornet halen.

Loopt u er eens binnen, u zult ver-

steld staan van het assortiment!

st van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat
\, .. w_ssem gj |_e patjchou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3
Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Castht

KVSA Reisbureau -

Nympheia - www.r

Toerkoop Reisbure

Beach & Health Centrt

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:
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50 plus pagina door Mitzi Visser

50plu5@zaTidvoort5ecouraTit.Til

Beleef de soPlusBeurs
Van 17 t/m 21 september 2008 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht een beurs voor actieve 50 plussers gehouden. Met maar

liefst 600 stands in zes hallen is het 's werelds grootste in zijn soort.

De koffie staat klaar!

ledere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur staat de koffie

voor u klaar in een gezellig zaaltje van de bibliotheek. Plus-

punt organiseert daar elke week het Inlooppunt voor alle

dorpsbewoners van 55 jaar en ouder. Dit jaar bestaat het In-

looppunt al 10 jaar.

V. PI-

il HL9

wm/A
Wat valt er te beleven? Kom

langs en ontdek onvermoede

mogelijkheden. Leer van de

workshops. Neem sportieve

uitdagingen aan. Laat u uit-

gebreid informeren en ad-

viseren. Proef, voel, ruik en

geniet met al uw zintuigen.

Laat u verrassen door het ge-

varieerde aan bod. Gen iet van

de shows en lekkernijen. Kom

kijken en vergelijken. Beleef

de soPlusBeurs helemaal!

We gaan nog niet

naar huis

Aansluitend op de soPlus-

Beurs kunt u op woensdag

en zaterdag genieten van het

unieke concert van Guido's

Orchestra! Herkenbaar

klassiek, fraaie popsongs,

prachtige filmmuziek. Een

avondvol warmte, pass ie en

energie! Beurs én concert:

een bijzondere dag uit! Op

donderdag kunt u na de

beurs versteld staan van

de Nederlandse première

van The Mediums: een

avond vol intensieve erva-

ringen met de beroemde

Engelse Mediums Thelma

Francisen Janet Parker.Wilt

u middels een Medium in

contact treden met een

dierbare? Deze voorstelling

zal bij u een grote indruk

achter laten! Of geniet u

liever na een beursdagje

van Duitse Schlagers? Dat

kan op vrijdag: Spiel mir ei-

ner, het Schlagerfestival der

Volksmusik.Er is een ruim 2

uur durend programma sa-

mengesteld, omgeven door

een prachtig decor, met
vele hoogtepunten van o.a.

Den n ie C h rist ia n, Ta ma ra Tol

en het Alpentrio Ti rol.

"Het leven

daagtje uit!"

Kijk voor meer info over de

beursen de voorverkoop op

www.50plusbeurs.nl of bel

met 026-3779736.

Zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn
In 1969 zongen Willy en Willeke Alberti er al een liedje over. Jaarlijks maken vele Nederlanders een Rijnreis. Per georgani-

seerde reis of met eigen boot varen we langs Konigswinter, Bonn en Keulen. Waar Rijn en Moezel elkaar ontmoeten, ligt de

stad Koblenz. De stad en haar omgeving zijn een bezoekje waard!

Langs de kade liggen vele

schepen met rood-wit-blau-

we vlag afgemeerd. Meestal

staan er fietsen aan boord.

Vast Hollanders. Waar de

Moezel in de Rijn stroomt,

ligt het beroemde plein

das Deutschen Eek met een

37 meter hoog standbeeld

van Keizer Wilhelm i op zijn

paard. Hij lijkt te waken

over het drukke vaarverkeer.

Koblenz, een stad die behoor-

lijk gehavend is in de twee-

de wereldoorlog, heeft een

groot deel van de prachtige

Altstad behouden. Iets waar

de Koblen ze r erg trots op zijn.

Door de hele stad vindt u bij-

zondere fonteinen die vaak

stukjes historie, zoals de ark

van Noach of de grote brand

in 1666 uitbeelden. Maar pas

op: bij het oude Rathaus staat

een schattig bronzen jonge-

tje. Als u dicht genoeg in de

buurt staat, spuugt hij onver-

wachts water over u heen.

Zonnebloem
Op woensdag meert altijd

het schip van de Zonnebloem

af. Hollandse toeristen in rol-

stoelen en op rolbedden ge-

nieten van de mooie stad. De

Koblenzer zijn er inmiddels

aan gewend, maar keken in

het begin raar op van zoveel

mobiel toerisme.

Wijnfeesten

Als we per boot de Moezel

met zijn vele sluisjes opva-

ren, komen we langs pitto-

reske wijndorpen en bekende

steden. Bernkassel, Cochem

met zijn Rijksburcht en Trier,

deoudstedoorde Romeinen

gebouwde stad met o.a. de

Porto Negro,zijn de bekend-

ste. De oevers langs Rhein en

Mosel zijn beroemde wijn-

gebieden. Volgens kenners

zijn de Moezelwijnen 'liebli-

cher', zachter en zoeter van

smaak dan de Rijnwijnen. In

september en oktober kunt

u bij vele boerenfamilies en

Weingarten aanschuiven

voor de traditionele wijn-

feesten. De feesten werden

oorspronkelijk gehouden om
de restanten oudewijnopte

maken.Omdatdewijnfusten

pas in februari of maart met

wijn van de nieuwe oogst ge-

vuld worden, is het eigenlijk

geen goede reden. Maar we
hebben toch geen reden no-

dig voor een feestje?

Drempelvrees? Beslist niet

nodig! Gastvrouwen Diana

Huijskes, Rina Suykerbuyk,

Carla Vooistra en Raks

Rudophus heten alle bezoe-

kersvan harte welkom en bie-

den ze 2 gratis kopjes koffie

aan."We hebben weleen pot-

jewaarde mensen een vrijwil-

lige bijdrage in kwijt kunnen.

Daar kopen we koekjes van.

Want die horen bij een lekker

kopje koffie", lacht Diana. U

kunt plaats nemen aan een

van de ronde tafels. Zo te zien

zijn er veel vaste bezoekers,

maar ook 'nieuwelingen'

worden direct opgenomen

en voelen zich er snel thuis.

Er heerst een prettige, onge-

dwongen sfeer."ln de zomer

is het over het algemeen wat

rustiger dan 's winters. Maar

vorige week hadden we toch

zo'n 45 gasten", vertelt Rina.

Je ziet er alle leeftijden vanaf

55. De oudste bezoekster is

92 jaar."Het staat hier soms

vol scootmobiels en rollators,

maar veel mensen komen ook

met de belbus. Vaak wordt

het gecombineerd met een

bezoekje aan de markt."

De gastvrouwen zijn al-

lemaal vrijwilligsters die

hun werk erg leuk vinden.

Waarom? Diana:"We krijgen

veel waardering van de men-

sen die hier komen. Iedereen

heeft het naar zijn zin en de

onderlinge contacten zijn

erg belangrijk. Wij bieden

ook altijd een luisterend oor

als iemand daar behoefte

aan heeft. En zonodig kun-

nen wij signalen doorgeven

aan de ouderenadviseurs

van Pluspunt."De feestdagen

gaan bij het Inlooppunt ook

niet ongemerkt voorbij. "Met

Kerst bijvoorbeeld schenken

we een wijntje en serveren

we kerstbrood", zegt Rina.

Extra activiteiten

Naast het gezellig samen-

zijn vinden er regelmatig

activiteiten plaats. Zo heeft

Marcel Meijer er on langs een

lezing gehouden over Oud

Zandvoort. Er is voorlichting

gegeven over de cursus val-

preventie en over het goed

afstellen van rollators, zo-

dat men er beter achter kan

lopen. Ook een workshop

schilderen heeft op het pro-

gramma gestaan. Maar als

u geen zin heeft om ergens

aan mee te doen, dan komt

u gewoon voor de gezellig-

heid. Houd voor het komende

programma de krant in de

gaten.

De bieb blijft bereikbaar

De gemeente heeft bekend

gemaakt dat de komende

tijd werkzaamheden aan de

Prinsesseweg zullen plaats-

vinden. Maar de bibliotheek

blijft bereikbaar. Dus als u

toch al van plan was om
woensdagochtend naar

dorp te gaan, kom dan even

bij het Inlooppunt langs voor

een kop koffie en een gezel-

lig praatje. Ook doen als u het

nog niet van plan was!

Heden V^ri^d^n

Het strand van Zandvoort
Over het strand en de hoeveelheidzand daarop is de laatste tijd veel gepubli-

ceerd. Niet alleen nu is het gesprekstof, al in igjs publiceerde de Zandvoortse

Courant van 9 februari van dat jaar een artikel over het strandzand. Men

ging aan de hand van experimenten na hoe het strand gevormd is. Een inte-

ressant verhaal.

Over de herkomst van
't strandzand is veel getwist...

Het strand. In de wintermaanden een verlaten strook

zand tussen zee en duin, domein van wandelaars die de

ruimte en de stilte zoeken. In de zomermaanden plaats

van vertier van vele duizenden badgasten en dagjes-

mensen en tevens welkome bron van inkomsten van

de plaatselijke middenstand. Hoe is dit strand langs

de Noordzee duizenden jaren geleden ontstaan en ge-

vormd? Hierover gaat onderstaand artikel. Het is ge-

schreven door Pieter van Toor, een man die zich al jaren

intensief bezighoudt met historie en natuurlijke ontwik-

keling van de kust van onze lage landen.

De Noordzee in zijn huidige vorm is ongeveer 6000 jaar

oud. Deze watervlakte heeft zich na de laatste ijstijd ontwik-

keld uiteen inham van de Oceaan maar de bodem is als die

van elk ondergelopen land: ondiep. Figuun geeft hiervan

een duidelijk beeld. Zo prozaïsch hebben de Kaninefaten

de zee stellig niet beschouwd. Wan neer zij van af de toppen

van de oude duinen uitzagen over de eindeloze zee dan

wisten ze wel, dat aan de overzijde van het brede water de

Kelten woonden, maar de zee op zich moet voor hen iets

groots geweest zijn en al zo oud als de schepping. Maar

van deze kant zullen we het in dit artikel niet belichten,

het gaat hierom een opsomming van de kenmerken van

het strand. Enfin, we staan nuergenstussen Bloemendaal

en Zandvoort en we kijken. Wat zien we en wat begrijpen

we? Wat is het strand? Het is een afzetting van zand op

een kuststrook tussen de hoogwater- en laagwaterlijn en

ook het stuk zee tot en met de strandbank(en) kan men
erbij betrekken.

Voor de vorming van een strand is nodig: een niet te steile

helling van de zeebodem, voldoende aanvoer van zanden

golfslag. Figuun maakt duidelijk, dat de Noordzeebodem

aan de eerste voorwaarde voldoet, de diepte kaart laat hier-

aan geen twijfel bestaan. Zand is er even eens plenty, hoe-

wel er over de herkomst is getwist. Eerst heeft men de

bron gezocht in de afbraakprodukten van de landengte

bij Calais nadat Het Kanaal een verbinding gekregen had

met de Noordzee. Maar heden ten dage vindt er van uit die

hoek geen aanvoer van zand plaatsen daarmee is de veron-

derstelling, dat dit vroeger wel gebeurd

zou zijn, in diskrediet geraakt. De laatste

jaren zijn er velen, die de herkomst van

het zand zoeken in de Noordzee zelf om-

dat grote stukken van de zeebodem uit

zand bestaan. In ieder geval, het zand is

er geweest en er heeft zich een strand

gevormd.

In dejaren '30 zijn er in Leiden proeven genomen waarbij

de omstandigheden voor onze kust zijn nagebootst. Ziet

men hiervan de foto's dan lijken de kunstmatig opgebouwde

stranden in de tanks Madurodamkopieën van de werkelijk-

heid. Golfslag is een eerste vereiste voor de vorming van

een strand. Golven ontstaan door de druk van de wind op

de waterspiegel (figuur 2). Het scheidingsvlak wind-water

neemt een golfvormige gedaante aan omdat dan de wrij-

ving zo gering mogelijk is. Om dezelfde reden ontstaan de

ribbels in zand wanneer daar wind of water over strijkt. De

golven naderen het strand en die waterdeeltjes beschrijven

cirkelvormige of eliptische banen. De waterdeeltjes geven

alleen de beweging aan elkaar dóór. Bij de brandingszone (fi-

guur 3} breken de golven, omdat de zee te ondiep wordt, het

onderste deel stuit op de bodem en onder groot geraas valt

de aanstormende golf uiteen. Door de branding wordt het

zand van de bodem losgewoeid en de brand ingstrip ontstaat

(figuur4,m), die aan de zeezijde door een strand bank (I) en

aan de landzijde door een 2estrandrug (h) wordt begrensd.

Achter de strand rug ligt het zwin (g), waarin het water te-

recht komt, dat door de golfslag over de tweede strand rug

wordt geslagen. Dit water loopt ten dele terug naar de zee

en slijpt daarbij in de strandrug een geul of mui uit (i). De

laagwaterlijn (f) vormt in het schema de grens tussen het

natte strand (j) en het strandfront (n). De hoogwaterlijn (k)

vormt de grens tussen het natte en het droge strand of de

stormoever (c). Het droge strand strekt zich uit van de hoog-

waterlijn tot aan een lijn, die slechts bij storm bereikt wordt,

en die de kustlijn (b) genoemd wordt. Bij onze kust komt deze

laatste overeen met de duinvoet (b). Daarachter beginnen

de duinen (a). Al deze namen zijn ontleend aan het bekende

schema van prof. Escher uit Leiden en er wordt in dit arti-

kel konsekwent aan de door Escher gegeven aanduidingen

vastgehouden.

Is de golfrichting scheef op de kust gericht, dan worden

de zandkorrels ook in de scheve richting het strand opge-

stuwd. Maar het aflopende water, dat ook zand meeneemt,

stroomt wél loodrecht de heil ing af (figuur 5). Het resultaat

is, dat de zandkorrels na verloop van tijd zigzagsgewijs in

een richting evenwijdig aan de kust verplaatst worden.

Door het water worden de kleine korrels meer bewogen

dan de grote en de soortelijk lichtere meer dan de soortelijk

zwaardere. Soms wordt dooreen storm, samengaan de met

een hogewaterstand alles nog eens gesorteerd en het kan

dan gebeuren, dat de zwaardere korrels bij elkaar gelegd

worden, hoog op het strand.

Bij een wandeling over het strand vallen wel het eerst de

ribbels op, waarover hierboven al iets gezegd is. Men kent

o.a. oscillatie- en stroomribbels (fig. 7, a en b). We vinden

hier vaak twee systemen, nl.één min of meer regelmatig

systeem van oscillatieribbels evenwijdig aan het strand

met naar de muien toe daar overheen een systeem van

stroomribbels. Grote ribbels met flauwe hellingen vindt

men op het strand wanneer de storm en hoge vloed alle

andere bouwsels hebben opgeruimd. Wanneer de kinde-

ren visjes willen vangen sluiten zij bij eb het zwin af door

het leggen van een zanddijkje. Zij laten dan een opening

vrij waardoor het water sterk stromend afgevoerd wordt.

Men ziet dan achter het gat in de dijk eerst de grove delen

bezinken en daaromheen in een krans het fijnere materiaal.

Ook de stroomribbels ziet men ontstaan. Dit is het een en

ander geweest over wat men aan het strand zelf zien kan,

de volgende keer hopen we een soortgelijke opsomming

te kunnen geven over het duinlandschap.

CL £>



Basketba

Basketballers slaan een klasse over

De heren basketballers van The Lions mogen van de afdeling

Noord-Holland van de NBB een klasse overslaan. Het verzoek

aan de bond daartoe was door Lions gedaan na het afgete-

kende kampioenschap van vorig jaar en is gehonoreerd.

Lions herem heeft weer een

sterke bezetting bij elkaar

kunnen krijgen. Niet alleen

blijven de meeste spelers

van vorig jaar, ook hebben

Jeremy van 't Nederend

en Niels Crabbendam zich

weer bij de selectie gevoegd.

Vooral die laatste kan van be-

lang zijn omdat hij met zijn

Autosport

lengte gemakkelijk onder

het bord kan spelen zodat

Ron v.d. Meij op de flanken

zich kan manifesteren. Van

't Nederend zal met name
door zijn snelheid weer veel

op de break kunnen spelen.

Het team zal getraind en

gecoacht worden door het

duo Ron v.d. Meij en Robert

ten Pierik,twee basisspelers

van het eerste herenteam.

Ten Pierik: "Het is een zware

klasse (rayonklasse 3, red.)

waar we nu in komen te

spelen. Daarom willen we
goed voorbereid aan deklus

beginnen en zijn we gaan

trainen. In de breedte zijn we

sterker geworden. Nu maar

kijken hoeverwe komen."

Dames

De Zandvoortse dames gaan

dit seizoen weerdeelnemen

in de ie rayonklasse. Ook

hier zijn een aantal muta-

ties te noteren. Allereerst

komt Kim Montauban weer

terug naar Zandvoort. Zij is

zeer bruikbaar op de flan-

ken en onder het bord. De

tweede aanwinst is er een

van importantie. Bereis

Metz-Gumusyazici, een ge-

boren Turkse die met een

Nederlander getrouwd is,

gaat haar talent ook voor

Lions inzetten. En dat is

niet gering! Zij heeft deel

uitgemaakt van de Turkse

nationale selectie en weet

dus wat basketballen is.

Weliswaar moet zij nog de

nodige conditie opdoen

maar gezien haar spelen

tijdens de trainingen is het

een zeer welkome speel-

ster waar veel van wordt

verwacht. Ook de leiding

heeft een mutatie onder-

gaan. Trainer/coach Johan

Beerepoot doet een stapje

terug ter faveure van zijn

schoonzoon Richard Koper.

Beerepoot zal hem wel als

assistent en scout bijstaan.

De beide vertegenwoor-

digende teams komen dit

weekend voor het eerst in

actie. De heren moeten vrij-

dag naar Volendam waar zij

GBM/Volendami zullen be-

strijden en de dames gaan

zondag naar Amsterdam
om tegen US 2 te spelen. Het

eerste thuisprogramma is

op 27 september aanstaan-

de in de Korver Sporthal.

Domper en veel schade op Assen
Zandvoorter Ard Keff beleefde weinig plezier aan de DNRT

race op Assen. Met de BMW E30 waar hij het afgelopen sei-

zoen vooral op Zandvoort erg succesvol was, kwam de Keff

met een fikse kater terug uit het Drentse land.

In de eerste race was er nog

weinig aan de hand. Keff re-

aliseerde eer tweede trai-

ningstijd in de kwalificatie

en kwam als derde aar.

Later schoofde Zandvoorter

eer plek op en werd twee-

de omdat één van de deel-

nemers was gediskwalifi-

ceerd.

De ellende kwam ir de

tweede race. O peer opdro-

gende baar girg het bij de

start met drie wagers dik

de eerste bocht ir,waar Keff

als tweede uitkwam. Bij de

Strubben op het befaam-

de TT circuit zette Keff de

aarval in op de koppositie.

Het lukte de Zandvoorter

bij ra, maar door te weirig

tractie kon hij de eerste

plek niet vasthouden. In

de Stekkenwal kon con-

current Etrnan naast Keff

komen omdat onze plaats-

genoot zich verschakelde.

Bij het uitkomen var de

Bult kor Keff weer voor

Etman uitkomen. In de

Mandeveer ging het goed

fout. Etman verrem de zich,

kwam op het natte gedeel-

te van de baan terecht en

tikte Keff er vanaf. "Ik pro-

beerde de auto uit de spin

SOFTBAL

Kampioenen verliezen

in Spaarnwoude
Het herensoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd in

en tegen Spaarnwoude met 8-7 verloren. Er zijn nog

3 wedstrijden te gaan maar de ploeg van coaches Rob Til

en Gé Oosterbaan haalde vorige week al het kampioen-

schap binnen.

VOETBAL zaterdag

te krijgen en hem weer de

baan op te sturen maar
doordat er raast de baar

kunstgras stroken liggen,

die als het geregend heeft

spekglad zijr, lukte dat riet.

Ik kwam achteruit de baan

weer op gegleden er werd

vol var achterer geraakt

door een deelnemer die

mij niet meer kor ontwij-

ken. De schade was veel

te groot om door te rijden.

Gelukkig heb ik zelf niets en

dat is toch het belangrijk-

ste", aldus Keff.

Gevolg: veel schade, leiding

in het klassement kwijt en

een achterstand van 28

punten op de koploper.

Het is zelfs onzeker of Keff

er bij de volgende race op

Oschersleben kan zijn. Deze

race zal komend weekend

plaatsvinder.

Tjeerd Buijsen Han var Soest

kwamen met 4-wijd op de

honken. Opofferend slag-

werk van Peter Douma en

Jeroen van 't Wout stelden

heb in staat de thuisplaat

te bereiken, 0-2. In de ge-

lijkmakende slagbeurt kon

Spaarnwoude een 3-2 voor-

sprong nemen. Vooral zwak

veldwerk van ZSC stelde de

thuisploeg in staat het heft

ir handen te nemen. In de

2e inning faalde ZSC zowel

in het slagperk als verdedi-

gend, waardoor de achter-

stand op liep naar 7-2. In de

4e inning kwam Z5C via runs

van Alex Verhoeven, Djim

Douma, Danny van Soest en

Hans Rijnders terug tot 6-7

Ondanks dat er twee honk-

lopers in scoringspositie

stonden, kwam de gel ijkma-

ker niet in de boeken. In de

5e inning scoorde ZSC niet

maarhetzagSpaarnwoude,

opnieuw na zwak veldwerk

van ZSC, de voorsprong ver-

groten tot 8-6. Peter Douma
bracht in de 6e inning de

spanning terug door 8-7 te

scoren. Verder kwam ZSC

echter niet en wasdederde

nederlaag van dit seizoen

een feit. Tjeerd Bu ijs was

deze keer verliezend wer-

per met de cijfers 5 X3~slag,

ïx 4-wijd, 10 honkslagen

tegen, zijn veld maakte zes

fouten.

Dames
Dedamessoftballersvan ZSC

sloten het seizoen af met

een dave ren de ig -3 overwin-

ning op Flags 2 uit Lisse. Op

Duintjesveld was ZSC met

Wilma van Riemsdijk (5-1-9)

als werpster oppermachtig.

Al in de eerste inning nam
ZSC een 3-0 voorsprong

op basis van 2 honkslagen

en een fout van de Flags-

defensie.Na een punten loze

2e inning was in de3e inning

het hek van de dam en wist

Z5C elf keer te scoren, waar-

door het 14-0 werd. In de 5e

inningwist Flags drie runs te

scoren, maar in de gelijkma-

kende slagbeurt sloeg ZSC

definitief toe door twee keer

te scoren (16-3). In de slotin-

ning werd de eindstand be-

paald op 19-3 voor ZSC.

Een legendarisch instrument

D 00
THUIS GASTEN
1 E 5

De wedstrijd klok van de Korver Sporthal is overleden. Bijna 40

jaar heeft de Gatsometerklok gefunctioneerd en velen onder

ons hebben onder hem gesport. Eerst nog in de Pellikaanhal

en daarna in de KorverSporthal.Toen hij Sjaargeleden stuk

was en aanGatsometer ter reparatie werd aan geboden, heb-

ben de monteurs zich rot gelachen om die oude techniek.

Toen hebben ze hem nog kunnen repareren, nu is het echt

over en uit.

Zaterdagvoetballers nog met lege handen
Dat het dit seizoen niet gemakkelijk zou worden, was

vooraf misschien wel duidelijk maar dat het zaterdagelftal

van SV Zandvoort na twee wedstrijden met lege handen

zou staan was niet voorzien. De eerste zo minuten van

de tweede helft tegen promovendus HBOK zorgde voor

de tweede nederlaag voor het elftal van trainer Piet Keur.

Node worden de gestopte routiniers, die de laatste paar

jaar de kar trokken, gemist.

Zandvoort, dat na de eerste

wedstrijd Stein Stobbelaar,

Sven van Nes en Hans Engl

met blessures miste, begon

nietverkeerdtegen een sterk

spelend HBOK. Weliswaar

stond de verdediging onder

behoorlijke druk maar deze

bezweek niet. Vooral Bas

Lemmens had het heel moei-

lijk tegen twee zeer snelle

aanvallers maar kreeg steeds

voldoende rugdekking van

zijn medespelers. Ook was

keeper Boy de Vet weer in

topvorm en toonde dat bij

tweegelegenheden zeerdui-

delijk. Zandvoort kwam na 20

minuten zelfs op voorsprong.

RemcoRondayzagNigelBerg

vrij staan en bezorgde hem
de bal. De snelle Zandvoortse

spits omzeilde de keeper en

scoorde fraai dei-o. Dit was

tevens de ruststand, nadat

een doelpunt van HBOK we-

gens buitenspel afgekeurd

was.

Direct na de thee was de

Zandvoortse verdediging

niet bij de les. Dave Goossens

wist De Vet te passeren en

zijn ploeg langzijte brengen.

Nauwelijks twee minuten

later was Zandvoort weer

koploper. Een fraaie voorzet

kwam voor de voeten van
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Volle winst voor futsallers

De futsallers van SV Zandvoort hebben vrijdag voor de

tweede keer op rij in dit prille seizoen gewonnen. Na de

eerdere 3-8 winst uit tegen De Stal '81 8, werden afgelopen

vrijdag in de Korver Sporthal de futsallers van FOH 6 met

7-6 aan de zegekar gebonden.

Maurice Moll die de bal ach-

ter keeper Dennis Jansen

liep. Hierna werd de druk op

het Zandvoortse doel allengs

groter. Binnen twee minuten

zorgden twee Zandvoortse

dekkingsfouten voor even-

veel Amsterdamse doelpun-

ten en stond Zandvoort op-

nieuw met lege handen 2-3.

Komende zaterdag ont-

moet het zaterdagelftal in

Amstelveen nieuwkomer

Amstelveen/Heemraad, dat

zaterdag in eigen huis kam-

pioenskandidaat DVVA met

0-0 goed partij bood.

Overige uitslagen 2e klasse

A: Kennemerland - ZOB, 2-0;

Swrft - Monnickendam, 3-1;

WV-HEDW-Marken,o-2en
ZCFC-HC5C,o-4.

Zandvoort kwam al snel op

een o-i achterstand, die ech-

ter vrijwel direct door Paul

Smit werd weggewerkt. Chris

Strijder kon, na aangeven van

Stefan Smit, zijn team voor

de eerste keer aan de leiding

brengen. Voor de tweede

en tevens laatste keer ge-

beurde dat vlak voortijd. In

de tussentijd kwamen de

Haarlemmers weliswaar op

voorsprong maartelkens niet

meer dan een overbrugbare

twee punten verschil.

Met circa vijf minuten te

gaan werd het gemis van

een 'echte' scheidsrechter

VOETBAL zondag

Zevenklapper incasseren tegen Bloemendaal

Ondanks een sterk begin, hebben de zondagvoetballers

van SV Zandvoort het tegen de buren van BVC Bloemen-

daal niet gered. Na met 2-0 voorgestaan te hebben, moes-

ten zij toch met 3-7 de eer aan hun gasten laten. Paul Joon

was bij Bloemendaal de grote man, hij scoorde maar liefst

vier keer.

Trainer Jamal had een totaal vooral in het begin goed te

ander elftal de wei inge- merken. Onzeplaatsgenoten

stuurd dan vorige week te- trokken voortvarend tegen

gen Zwanenburg en dat was het ook totaal vernieuwde

Bloemendaal ten strijde en

zorgden zelfs voor een verras-

sing. Een vrije trap van Cenil

Alici kwam via de lat op het

hoofd van Martijn Paap die

Zandvoort vrij vroeg de lei-

ding bezorgde. Nog een paar

minuten later kon de al vroeg

ingevallen Bram Zeitsen de

Zandvoortse voorsprong ver-

dubbelen. Een prima diep-

tepass in zijn voeten was

voldoende om Remco Klink,

de keeper van Bloemendaal,

voor de tweede keerde gang

naar het nette laten maken.

Vervolgens werd de drukvan

de tegenstanders dermate

groot dat ook keeper Paul

Smit bezweek. Voor rust zou

hij ooktwee keer naar het net

moeten, met een 2-2 rust-

stand als gevolg.

Na rust was het louter

Bloemendaal dat de klok

sloeg. Zandvoort hield nog

lang stand en wisteen 2-3 ach-

terstand door middelvan een

zeerfraaietreffervan'man of

the match' Timode Geus nog

om te buigen na ar een gelijke

stand. Maar dat was dan ook

alles. Toen de scheidsrechter

na een lichte overtreding een

discutabele penalty aan de

Bloemendaalse aanvoerder

gaf, was het verzet gebroken.

Bloemendaal walste hierna

over Zandvoort heen zoals

het ze beliefde met de 3-7

eindstand ais bewijs.

Komende week speelt SV

Zandvoort zondag uit bij De

Brug, dat zondag thuis ver-

rassend tegen Zwanenburg

een 1-2 nederlaag leed.

Overige uitslagen 4e klasse D:

Alliance- DSK, 2-3; Ripperda

- Geel Wit, 2-1; Olympia

Haarlem - Concordia, 2-0 en

Schoten -SVIJ, 3-1.

voelbaar. Een niet juiste han-

teringvan de regels na de ge-

lij km aker, zorgde bij FOH voor

de nodige agressie die op de

spelers van Zandvoort werd

gebotvierd.Toen Zandvoort

op voorsprong kwam kon

met name de Haarlemse

keeper zich niet beheersen

en trapte op slag van tijdeen

Zandvoortse speler bewust in

zijn kruis. Hierdoor ontstond

een behoorlijke opstoot die

uiteindelijk in den minne kon

worden gesust. Ondertussen

was de tijd verstreken en

konden onze plaatsgenoten

weer drie punten op hun

conto bijschrijven.

"Teamsporten
bevorderen de

sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl

J Sportraad landvoort

ADVERTEERDERS
Donkzij onze adverteerde s kunnen wij u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft. D adverteerders in de krant van deze week z:;n

Admin stratie kantoor Gemeente Zandvoort

ICWIIIemse Greeven, Makelaardij o.g.

Algemene uitvaartbegele ding Harocamo

Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Autobedrijf KariMo Joost van Diepen

BeachClubTien Manege fiückert

BKZandvoort Nicole Post design & productions

Bertramfc Brood Ondernemersvereniging

Beter Mobiel Zandvoort

BloemsierkunstJef&Her kBluijs Rvan Kleeff

BoudoirPers.&InterStyl ig Pluspunt

CaféOomstee Printing People

Café 't Badeendje 5amvan Lingen Haarlem

Censeenvan Lingen Stichting Classic Concerts

ChinChin Thai Paap Strandpaviljoen 17

Circus Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Club Nautique Van Aacken Glaszetters bed rijf

Danzee Van Schalk Omaco Makelaars

Dorsman Assurantiën Vrijehuizenmarkt.nl

Gemeenschapshuis ZandvoortOptiek

JS>



Jhr. P.N. QuarlesvanUffordlaan2, 2042PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715 Eli WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Verhuiskriebels en zonder afspraak een woning bezichtigen? Dat kan...

Open huizen dag Zandvoort
Zaterdag 20 september van 1 1 .00 - 1 3.00 uur

De deelnemende woningen zijn:

Woonhuizen: Appartementen:
Spoorbuurtstraat 10 €219.000,- Schuitengat 45 €219.000

Da Costastraat 23 €269.000,- Oranjestraat 15zw €220.000

Celsiusstraat200 €339.000,- Burgemeester van Fenemaplein 22/10 €239.000

Brederodestraat 28 € 398.000,- Hogeweg 22/10 €245.000

Wilhelminaweg 42 € 469.000,- Koninginneweg 9rd €249.000

Frans Zwaanstraat 82 €475.000,- Trompstraat 17/2 €279.500

Jan Snijerplein 3 €475.000,- Jac.Van Heemskerckstraat 17 €299.000

MaxEuwestraat15 €499.000, Jac. Van Heemskerckstraat 67 €299.000

Dr. J.G. Mezgerstraat 24 €549.000,- Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11 €319.000

Dr. Kuyperstraat 22 €549.000,- Van Speijkstraat 2/147 €415.000

Zandvoortselaan 12 €598.000,-

Witteveld 66 €599.000,-

Jhr. P.N.Quarlesvan Uffordlaan 39 €649.000,-

Wilhelminaweg 13 €665.000,-

Kostverlorenstraat 61 €745.000,-

Wilhelminaweg 10 €798.000,-

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27 €825.000,-

Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen verwijzen wij u graag naar onze website

WWW.CVL.NU
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Dorpsomroepers

& Shantykoren

i d r
boeken

Actueel
Kinderboekenweek

van start

Het afdelingsbestuur van de SP in Zandvoort heeft de partij

in Zandvoort ontbonden en gaat verder als Sociaal Zand-

voort. Dit heeft partijleider Willem Paap bekend gemaakt.

Het een en ander heeft te de verplichtingen van de

maken met de verplichtin- landelijke SP en tegelijker-

gen die de 5P-bestuu rsleden tijd het Zandvoortse belang

hebben ten aanzien van de optimaal te dienen.

landelijke partij. Deze ver-

plichtingen lieten voor de Het oprichten van een nieu-

bestuursleden weinig tijd wepolitiekepartijvraagtom

over om zich voor ioo% in te daadkracht en lef. Daarin

zetten voor de lokale zaken verschilt Sociaal Zandvoort

als Middenboulevard, Louis

Davis Carré en de ontwikke-

ling van Nieuw Noord.

Fractievoorzitter Willem

'aap heeft al voor het zo-

fin oprichting) niet van de

SP. Het is echter niet uit-

zonderlijkdat op eigen titel

gekozen politici overstap-

pen naar een andere al dan

niet lokale partij of er een

merreces alle leden bena- oprichten. In Zandvoort is

derd in een poging meer Ie- dat eerder gedaan door

den teactiveren. Helaaswas Lou Koper (D'66), Marijke

het zelfs met extra hulp niet Herben (PvdA) en Ren é van

mogelijk om te voldoen aan Liemt (WD).

SP Zandvoort gestopt

'Het landelijk bestuur stelde

zich niet erg sociaal op'

ZANDVOORT

Volgende week
in deze krant:

Loket Zandvoort heeft definitieve status

Onlangs besloot de Zandvoortse gemeenteraad dat de proef met het toket Zandvoort

geslaagd is en dat het een definitieve status krijgt. Om dat te vieren kwamen wethouder

Gert Toonen, de directeur van Pluspunt Albert Rechterschot en de medewerkers, heiaas

konden ze niet allemaal aanwezig zijn, vorige week bijeen om dit te vieren.

WethouderGert Toonen fe-

liciteerdedeaanwezigen en

herinnerde zijn toehoorders

eraan dat er al vele ja ren in

de Zandvoortse politiek was

gesoebat, hij sprak van zeker

12 jaar, om tot dit resultaat

te komen. En nu is in die-

zelfde politieke wereld erg

veel erkenning voor wat het

team van Loket Zandvoort in

de afgelopen periode heeft

bereikt: een goed functio-

nerende instelling die de

mensen echt verder helpt

met vragen op velerlei ge-

bied. Uit handen van Lydede

Graaf kregen de aanwezige

medewerkers een aanden-

ken aan dit heugelijke feit.

Succes

Loket Zandvoort is dus een

groot succes. Veel mensen

weten het te vinden en

stellen de dienstverlening

van de medewerkers zeer

op prijs, zo is uit een en-

quête onder hen gebleken.

In de komende tijd moet

het Loket Zandvoort ver-

der groeien met als doel-

stelling dat 8o% van de

Zandvoorters weet dat het

bestaat. De beurt is dus aan

de Zandvoorters die nog

niet uitgevonden hebben

wat het Loket Zandvoort

voor ze kan betekenen!

• Maïs brood €1,25

• Weekendtaartje € 7.95

Terug in het assortiment

div. speculaasartikelen

Stap ook eens binnen voor

een heerlijk belegd broodje

met ambachtelijk gemaakte

salade, of een heerlijk kopje

koffie met een gebakje

V
!

LEESBRILLEN
ACTIE

Bij aankoop van een

leesbrilmontuur

rechter glas gratis

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Auto Strijder

Zandvoort

r30
september 11 oktober

Raadsvergadering. Yïi Open Dag Gemeente Zandvoort.

1 oktober Kom ook langs en maak kennis

Commissie Projecten en Thema's met uw gemeente.

U leest er meer over in de gemeenteadvertentie.



FAMILIEBERICHTEN

F.n igc- kennisgrvi ng

Na een roerig, leven ïs over!eden

W'ilist lui i na Comdia Boon - deWid
-Miett-

wettLtwc van Nico Ekmn

4 mei 1918 13w|ï!cJiibcf 2D0S

WïlHiÜKbDscfa

IK1 i/mn.ilk'pk'tlniyhnd heeft in stilte

r>];m rigjevatuien

.

Lieve mensen* Familie* vrienden en kennissen

Uw medeleven iu het twcrlijdm van ome aJilerfieEsw

niiïak r, schoonmoeder» oma, sus, schoonï.usxn ramt

Thca MarccUa Meijer

L-ndL-<i.if«wt-k%L-ndf ktanpi l]Ü i ij; liij ik- n nuk iLl
:
,li ne-

en crematie maken hei voor ons Keel moeilijk u allen

peraounlipk te bedanken.

Devdewamw handen, iiwostcikIp woorden, licvt kaarten

en prahiige bloemen zijn «cv grore umin voor ons

bij de verwerking van dit grote verlies. Op dcKwijae

willen wijn hicrvnnr h.irtflLfkbcdnnkcn.

M.irü'll.iL Parricl; enTess

Angels, Martijn . Kjel I en ftjani

Martel, Helen e" k:intl-.;ri.n

Zandvoorc, scprcnibcr2()ÖS

BURGERLIJKE STAND
13 SEPTEMBER - 19 SEPTEMBER 2008
Geboren:

Bryan,zoon van: van Veen, Ra na ld Robin emOverpelt, Rosa

Eline.

Gehuwd:
Aarens, Martij n Thomas en: van der Mije, Chantal.

Huisman, Bar ry en: Mors, Maria Cecilia.

Overleden:

Bos geb. van Campen,Agnes Maria Anna, oud 90 jaar.

Jansen, Johan Leonard,oud 87jaar.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 28 SEPTEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs (m.m.v. I Cantatori Allegri)

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht, www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

' UZZ ' UTTV*a.TIT7C>Tlfk"^H"niirM ZAN^-VriiVr

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraar 67, 2041 PR Zandv<

Telefoon (023) 571 32 78.

WATERSTANDEN

Thai Paap
Strandpaviljoen 17

Nog t/m zon&cig

genieten van echt

Thais eten

/,„...„
en tot volgend jaar

06-50047080

:hX<beachAc lubTIEN
Geniet er van

zolang het nog kan!

28 september is onze laatste dag!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

restaurant ssn het strand

Club Nautique
TEL. 025 - 571 S7 01
www.clubm3utique.11l

SEPTEMBER/ HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG

Do 25 00.34 08.50 13.14 20.45

Vb 26 01.54 10.36 14.19 22.16

Za 27 02.49 12.06 15.12 22.54

Zo 28 03.36 13.12 15.51 23.33

Ma 29 04.16 13.56 16.28

Dl 30 00.15 04.46 14.31 1/ 07
Wo 1 01.05 05.25 13.15 17 41

Do 2 01.45 06.02 14.15 18 15

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden -

~ Persoonlijke aandacht voor ü en Uw dierbare ~

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATI5

huis-aan-hujs bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Ruud Zander
Schoonmaakbedrijf B.V.

O
Zoekt voor Holland Casino Zandvoort

OproepMEDEWERKER/STER
VOOR GLAS/GARDEROBE DIENSTEN

EN

OPROEPMEDEWERKER/STER
VOOR DE SPOELKEUKEN

Werktijden in overleg.

O
Goede verdiensten!

Reactieviadewebsitewww.ruudzander.nl

Tet:023-5345226

(ma t/m vrij. tussen 8.30 en 1 6.30 uur bellen)

IJzerhandel Zantvoort

H?§teÖk Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

xTi

beveiligingen met
eigen montagediensr

bij U aan Huis

y&s, Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wonen
HkMvtom - B*rtr\^k - Ul"H^d*rï - HMntOfed* - ZMdWWHl

pluspunt
1 - 11111! _^

Buitens

Opening*

hooi

tijden

eopvan

an groep

van 07.3

gD Boomhut:

ikintie opving.

30 uur

De Boomhut

t met een ger :;ct 3pvang v

t afwezig lijn

» toi

Sp,i,„™,„d
fc„nl,r,„ Cre

dijkesfe

*te,

3 le;ier

Flemi

T: 023 -57 173 73

infolJÜpluspuntzE

jrstraac 55

57 40 330

jidvoorc.nl

2041 VW Z
F: 023-57 16

www.pluspu

and

865

CZ3ndvoorC.nl

CARTOON

ALWEER HERFST
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Rondleiding in raadhuis voor scholieren

Dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 8 van de ba-

sisscholen en de brugklas van het Wim Geiten bach College

een rondleiding gehad in het raadhuis. Ze kregen daarbij

ook tekst en uitleg van burgemeester Niek Meijer, de wet-

houders Marten Bierman en Wilfred Tates, de gemeentese-

cretaris Frank Beijk en een aantal raadsleden.

vergaderd en gediscussieerd.

Ook wist ze een aantal we-

tenswaardigheden over het

raadhuis en Zandvoort te

vertellen. Zandvoortse eerste

burger vertelde het een en

ander over de Zandvoortse

ambt keten en zijn werk. Dat

laatste deden dewethouders

en de gemeentesecretaris

eveneens.

Het bezoek is in het kader

van een project dat kinde-

ren al vroeg met de politiek

in aanraking wil brengen.

Daarin pasten ook de dis-

cussies die vorige week in

de klassen werden gevoerd

en het komende grote debat

in de raadszaal onder leiding

van de burgemeester. Bij het

verlaten van het raadhuis

Dekinderen werden doorde in de raadszaal ontvangen. In kregen alle leerlingen een

raadsleden, onder aanvoe- begrijpelijke taal vertelde zij certificaat meeondertekend

ringvanBelindaGöransson, hoe er in de raadszaal wordt doorde burgemeester.

BasHHa commissie Planning & Contral, d.d. ij september

Commissievergadering wordt nachtwerk

De vergadering van de commissie Planning & Control, van

vorige week woensdag, werd pas na middernacht afgeslo-

ten. Een aantal agendapunten werd dermate diep en lang

besproken en bediscussieerd, dat voorzitter Eg Poster pas

om 00.45 uur de vergadering sloot.

Voor aanvang van de com-

missievergadering bood

Reken kamervoorzitter Gerard

Johanns het rekenkamerrap-

port Grondbeleid Zandvoort

aan aan Fred Paap, plaats-

vervangend voorzitter van

de commissie Planning &
Control. In het rapport doet

de Rekenkamer verslag van

hun studie over het beleid van

Zandvoort op dit gebied. De

gemeente Zandvoort heeft

pas sinds een paar ja ar beleid

gemaakt voor de grondexploi-

tatie. De Reken kamer heeft dit

beleid nu doorgerekend en is

tot de conclusie gekomen dat

het redelijk op orde is maar

het kan beter. De Rekenkamer

doet ook een aantal aanbe-

velingen, met name in de

informatie richting de raads-

leden. De doelen, vooral in de

Middenboulevard, het Louis

Davis Carré en Nieuw Noord,

zijn scherp en het is nu tijd

voor strategisch aankoop- en

verwervingsbeleid.

Externe adviseurs

De commissie had veel tijd no-

dig om door de eerste agen-

dapunten te komen. Vooral

de extra personele kosten

die via externe werknemers

€ 365.000 bedragen in 2008

was vele commissieleden een

doom in hetoog.OPZ-raadslid

Bruno Bouberg Wilson wil er

op een later tijdstip op te-

rugkomen: "Het wordt voor

dit jaar buigen en slikken.

Tijdens de behandeling van

de programbegroting voor

2009 moeten we daar maar

eens dieper op ingaan." Gert-

Jan Blu ijs (CDA) wilde weten

of het wel allemaal efficiënt

is gebeurd. "Er werd natuur-

I ij k in BERAPi al meldingvan

gemaakt maar ik heb zo mijn

twijfels", zei de christende-

mocraat. Hij heeft niet direct

een oplossing voor het grote

probleem in huis. "Feitelijk

kunnen we dit bedrag op dit

moment echt niet missen", zei

hij. Fred Paap (WD) maakte

het nog dramatisch er door te

zeggen:"Met pijn in ons hart

zullen we ja moeten zeggen

tegen dit bedrag." De burge-

meester zei dat dit, wat het

college betreft, eenmalig is.

"Daar gaat deze portefeuil-

lehouder zich sterk voor ma-

ken", beloofde hij.

BERAP
Het kon niet anders dan dat

de kwestie Venice Beach

besproken zou worden

bij de behandeling van de

Bestu u rs rapportage die even-

eens op de agenda stond. Alle

partijen vroegen zich weer af

waar dat beleid is. Het wordt

door het college gezien als een

kans om nieuw beleid te vor-

men en te komen tot kwaliteit

op het strand. "Een huurover-

eenkomst ontbind je niet zo

maar even. Als je dat wel wilt,

zul je tot afkopen over moeten

gaan", zei burgemeester Niek

Meijer die portefeuillehouder

Wilfred Tates verving.

COLUMN
Juf

"Hé juf, ken je me nog?"

Regelmatig word ik zo begroet.

Ellenlange jongens zwenge-

len mijn hand. Beeldschone

meiden blokkeren mij de weg.

O ja, eens waren het peuters.

Jaren geleden. Nét weg onder

mama's beschermde vleugels

vandaan, /vlij herkennen ze

nog maar ik heb moeite om
een naam te vinden bijdieel-

lenlange kinderen.

"Ben je nou nog op school",

baste een opgeschoten knul

metdebaardinzijn keel. "Eén

keer per week help ik nog een

handje. Leuk hoor dat kleine

grut. Ik kom nu al de kinde-

ren van mijn vroegere kinde-

ren tegen. Zo oud ben ik al!"

Ik maak er altijd maar een

grapje over. "Maar ik herken

je nog steeds hoor", bromt de

doorgeschoten knul met zijn

donkere stem. Gelukkig....

ik herinner me plotseling

zijn naam weer: Wim.Toch?

"Ja hoor", grijnst hij breed.

"Wimpie. En ik was niet de

makkelijkste geloof ik." "Nee.

Ik moest je regelmatig bij je

lurven pakken."We kunnen er

nu samen om lach en.Won end

in een dorp kom je nooit van

je imago af. Eerst was ik juf

op de kleuterschool. Later

'tante Lienke'van de peuter-

klas. "Heel Zandvoort heeft bij

jou in de klas gezeten", grapte

iemand pasgeleden nog. En

nog steeds geniet ik van de

peuters, van de onbevangen-

heid die kinderen eigen is.

Een voorbeeld? Wij gebrui-

ken in de peuterklas oude

mobieltjes als speelgoed in

de poppenhoek. Op een ze-

ker moment probeert één

van de kleintjes zogenaamd

te bellen. Ze moet nodig haar

mama iets vertellen. Het lukt

(uiteraard) niet. We hebben

alle chips en batterijen gron-

dig verwijderd. Verbolgen

stampvoet ze op de grond

en roept luid: "Potverdorie. Is

mijn beltegoed alwéér op...."

Dan hebben we met zijn allen

moeite om niet hard- |=

op te gaan lachen! E
Want spelen is leren 3

en leren is nadoen m
1

wat grote mensen Jg

onbewust voordoen. ^

J>
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Hele maand oktober

Italiaanse desiqnkostuums
Geen € 349,- maar € 198.-

Kledingbeurs Duintjesveld

Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober organiseert de Zand-

voortsche Hockey Club weer de halfjaarlijkse kledingbeurs

voor modieuze (gedragen) winter dames- en kinderkleding

in het clubhuis op het Duintjesveld.

De kleding kan woensdag-

avond 1 oktober tussen

20.30 en 21.30 uur én don-

derdag van 9.00 tot 14.00

ingebracht worden

€ 2,-. De verkoop vindt

plaats op donderdagavond

tussen 20.00 en 22.00 uur

en op vrijdagochtend tus-

sen 9.00 en 12.00 uur.Van

dozen en /of zakken voorzien deopbrengst komt 30% ten

van naam. Uiteraard dient goede aan de hockeyver-

deze kledingschoon en zon- eniging. De rest is voor de

der vlekken en/of gaten te inbrengster/er. Afrekenen

zijn. Er mogen maximaal en ophalen van de niet

25 stuks per klant in gele- verkochte kleding is op vrij-

verd worden. De (inbreng/) dagavond tussen 18.30 en

inschrijfkosten bedragen 19.30 uur.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER '08
organiseren

* .* ïk. EN RICHARD KOSTER
3 1»* \«

'V
BACK TO THE
70/80 PARTY

DJ.PETIR
Degene met de mooiste en/of origineelste

outfit gaat niet met lege handen naar huis.

Aanvang 20.00 uur
Boulevard Bamaart 12 - 2041 JA Zandvoort

Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Zandvoortse Courant- nummer 39 • 25 SEPTEMBER 2008

EVENEMENTEN AGENDA

Nieuw in

Zandvoort

Orvfdek ee". nieuwe ervaring van welzijn!

YOGA VOOR TIENERS
(ll-löjaar)

Heb je zin in ontspanning, beweging, concentratie en
veel plezier? In de cursus YOGA VOOR TIENERS in Zandvoort
en Haarlem zijn nog plaatsen vrij. Meld je snel aan.

De cursussen worden verzorgd door Alena Zastrow.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.yogavoorkids.com

Tijdens de cursus leert uvan

gediplomeerde instructeurs

hoe te handelen in noodsi-

tuaties. U leert daarbij ook

reanimeren en beademen.

Tevens wordt er aandacht

besteed san kinder EHBO.

De cursus wordt gegeven

op de maandagavond van

kosten zijn € 160, inclusief

lesmateriaal en examen-

kosten. Minimale leeftijd is

15 jaar.

Voor meer informatie en op-

geven kunt u contact opne-

men met Martine Joustra,

tel. 5730297 of e-mail: me-

20.00 tot 22.00 1 , De joustra@hotmail.com.

September
Week 39* 2008

27 Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein

27 De Babbelwagen -openlucht diavoorsteliing.

Kerkplein, 20.30-22.00

28 Shantykoren- en Zeeliederenfestival - Centrum

28 Zilveren Kruis Achmealoop - Halve

Marathon Duinpieperpad en Visserspad

3-5

3-5

12

12

18+19

Oktober

Binnenkort nieuwe cursus

EHBO van start

Op 13 oktober start een nieuwe cursus EHBO bij het Rode

Kruis afdeling Zandvoort. Weet u wat te doen bij een bloed-

neus? weet u hoe een verband moet worden aangelegd en

hoe je vakkundig een pleister plakt? Zo niet, geef u dan nu

op voor deze cursus.

iedereen kan

Eerste Hulp leren!!

AiGP-Circuit

AiGP dorpsfestiviteiten - Gasthuisplein

Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

Langlauf Estafette- Strandpaviljoen 13/14/15

Finaleraces - Autoraces, circuit

VVV Zandvoort: de hele zomer 7 dagen per week geopend!

Jaarlijkse collecte

Dierenbescherming

Op 4 oktober wordt er tijdensWerelddierendag stilgestaan

bij de dierenwereld. Het is dan ook niet toevallig dat de

Dierenbescherming in de week van 29 september tot en

met 4 oktober een huis-aan-huiscollecte houdt.

De Dierenbescherming

afdeling Haarlem e.o. col-

lecteert in de gemeen-
ten Haarlem, Heemstede,

Bloemendaal, Bennebroek

en Zandvoort. "Wij hopen

van harte dat iedereen in

onze regio tijdens de collec-

teweek een aardige duit in

het zakje wil doen om zode

Dieren bescherm ing te steu-

nen in haar nuttige werk!"

aldus een woordvoerder van

de organisatie.

De Dierenbescherming is

volledig afhankelijk van de

contributies en giften van

het publiek. De collecte stelt

de Dierenbescherming in

staat het heie jaar door haar

werk uit te voeren. Dit werk

bestaat uit het optreden

tegen mishandelingen ver-

waarlozing van dieren. Ook

geeft de Dierenbescherming

voorlichtingaan het publiek

en lobbyt zij bij gemeenten

en politieke partijen voor

een betere wet- en regelge-

ving voor dieren.

Evenzo is er veel geld no-

dig voor de opvang van

talloze zwerf- en afstands-

dieren in het Dierentehuis

Kennemerland in Zandvoort.

Dieren komen vaak verwaar-

loosd binnen en hebben de

nodige verzorging en me-

dicatie nodig om weer op

te knappen, zodat ze in een

nieuw gezin herplaatst kun-

nen worden. Kijk voor meer

informatie op haarlem.die-

renbescherming, nl.

Krant niet ontvangen?
D7AN»vO0HTSt

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Dubbel concert op Raadhuisplein

Afgelopen zondag was er een dubbel concert op het Raadhuisplein. Allereerst trad inde mu-

ziektent Grietjebie op met vrolijke tropische klanken. Daarna gaf Crescendo een openlucht

concert op het Raadhuisplein. Het grote harmonieorkest Crescendo had afgelopen week

toestemming gevraagd en gekregen om in Zandvoort een openlucht concert te geven.

De zon scheen aanvankelijk

en men waande zich op een

mooi tropisch eiland tijdens

het optreden van Grietjebie.

Caribischemuziekopdejuis-

te manier gebracht. Daarna,

op het Raadhuisplein zelf,

gaf het uit 45 muzikanten

bestaande harmonieorkest

Crescendo uit SI ied recht

een 2 uur durend concert

van allerlei soorten harmo-

niemuziek. Helaas voor dit

meer dan uitstekende orkest

ging de zon schuil achter de

wolken en werd het onaan-

genaam fris waardoor een

groot deel van het publiek

wegging. Ook was het ca ril-

Ion, dat op de hele en de hal-

ve uren een '(on)aan ge naam'

deuntje tingelt, uitermate

storend. De Zandvoortse

Courant vraagt zich af of er

geen mogelijkheid is om dit

tijdens de concerten op zon-

dag, en wellicht ook op ande-

re dagen, op de een of ander

manier is uitte schakelen. De

artiesten verdienen dit!

Afscheid Theun Oosterhuis

Afgelopen donderdag heeft Theun Oosterhuis afscheid ge-

nomen als interim directeur van woningbouwvereniging

EMM. Oosterhuis is ervan overtuigd dat hij een solide coö-

peratie heeft neergezet en dat het dus "tijd is om te gaan".

De nieuwe directeur/be-

stuurdervan EMM, Jaap van

Gelder, prees Oosterhuis

voor het mooie werk dat

hij heeft achtergelaten:

"De EMM was een te fraai

bruidje om te laten lopen

toen wij het bidboek door-

namen. Uiteindelijk zijn wij

zeer verheugd dat het tot

een 'huwelijk' is kunnen ko-

men en zijn trots dat De Key

heeft gewonnen. De laatste

handtekening is gisteren (17

september, red.) om 18.30

uur gezet. Nu alleen nog de

ministeriële goedkeuring en

dan kunnen we van start!"

Oosterhuis zei tijdens zijn

afscheidsspeech dat hij niet

van tevoren wist of hij zon-

der 'pek en veren' uit het

eerste overleg met de diverse

bewoners comités zou kun-

nen vertrekken. Echter na

de evaluatie in juni en het

langzaam terugkeren van

het enthousiasme van de

medewerkers en het plezier

dat ze weer hebben in hun

baan, maakten hem ervan

overtuigd dat het weer goed

zit. Het speet hem wel dat

hij niet de tijd heeft gehad

om alle strandpaviljoens te

kunnen bezoeken,"maar dat

kan nu in de vrije tijd gebeu-

ren", zei hij. Oosterhuis gaf

verder aan dat hij nu zich

met een aantal andere za-

ken kon gaan bezighouden:

"Ik woon toch in het oos-

ten van het land en het is

eigenlijk niet te doen als je

telkens heen en weer moet

rijden. Dan blijft er geen tijd

voor anderedingen over." De

Zandvoortse Courant dankt

Theun Oosterhuis voor de

prettige en open manier

van samenwerking en wenst

hem het beste.

Met OOG en OOR
lt>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Vlam in de pan

Van onze racefotog

Chris Schotanus kregen

we een leuke foto toege-

zonden. Op de foto staat de

Zandvoortse autocoureur

Danny van Dongen die af-

gelopen weekend met zijn

corvette in actie kwam
op het circuit van Spa

Francorchamps. Tegen het

einde van de tweede race

vatte de wagen vlam en

moest de Zandvoorter

zijn auto snel aan de

kant zetten. De toege-

stroomde marshalls

wisten hetvuurgelukkig

snel te doven. Hopelijk

gaat Van Dongen tij-

dens het weekend van

de AiGP, over twee we-

ken op Zandvoort, voor

ander vuurwerk zor-

gen wanneer hij weer

in actie komt met zijn

Corvette.

Paddestoelen

Het is weer tijd voor de

paddestoelen. Het IVN

Zuid Kennerland heeft op

zondag 5 oktober een ge-

zellige paddestoelendag

op het landgoed Elswout

in Overveen. Er zijn heel

activiteiten voor jong en

oud. Er is een puzzeltocht

met ouders in het bos waar

je ook sprookjesfiguren

tegenkomt, er staat bij in

het koetshuis een knutsel-

tafel, er is een kraam met

eetbare paddenstoelen en

kweekstammetjes. Er start

om het uur een dialezing

(vanaf 11.00 uur) en er zijn di-

verse excursies voor kinderen

(4 t/m 10 jaar) onder bege-

leiding van een natuurgids.

Start 12.30 en 14.30 uur. Maar

er starten nog meerdere ex-

cursiesdus kijk even op www.
ivnzk.n I of bel 023-5277227.

Dorade voor de

Zandvoortse kust

Plaatsgenoot en verwoed vis-

ser Leo Haak heeft afgelopen

week een bijzondere vangst

gedaan. Hij was samen met

zijn vismaat Jef de Vos voor

strandpaviljoen Vooges aan

het vissen op zeebaars, toen

hij op een cocktail van za-

gers en pieren een bijzon-

dere vangst deed. Hoewel

het niet echt wild was, kreeg

h ij op een gegeven moment
vanuit het niets een kromme

hengel. In gedachte dat het

een zeebaars was, haalde hij

zijn vangst binnen. Toen bleek

dat het een bijzondere vangst

was: een dorade! Deze vis-

sen leven normaal gespro-

ken in de Middellandse Zee

en de Atlantische Oceaan,

in de wat warmere wate-

ren dus. Zijn vangst was

zelfs 39 cm. lang, een record

voorde Nederlandse wate-

ren. Het oude record stond

sinds 1990 op 36 cm.

Alzheimer café

Het eerste café in Pluspunt

was zeer succesvol met 30

deelnemers. De volgende

wordt op 8 oktober gehou-

den en heeft als thema 'hoe

houd ik het vol?'. Een man-

telzorger vertelt waar je

terecht kunt voor hulp. De

locatie is: Wijksteunpunt

Zandvoo rt-Noord (Plus-

punt) Flemingstraat 55,

bus 81 stopt voor de deur.

Bij hulpdienst Pluspunt

023- 5717373 kunt u te-

recht voor vrijwilligers

die thuis gezelschap

komen houden en voor

meer informatie.

Rennen voor Kika

Komende zondag
wordt voor de 24e

keer de Zilveren Kruis

Achmealoop georga-

niseerd. Er is keuze uit

3 loopafstanden: de

familyrun (i,5km), de

prestatieloop (8,5km)

en de halve mara-

thon (2i,097km). De twee

Zandvoortse dochters van

Natascha Kraaijenoord (6

en 8jaar) hebben zich in-

geschreven voorde 8,5 km
loop. Zij hopen hiermee

veeigeld in te zamelen voor

destichting KI KA (Kinderen

Kankervrij). U kunt deze

moeilijke prestatie steu-

nen door een financiële

bijdrage over te maken op

rekening 3841.52.368 t.n.v.

Alyssa Oomen, o.v.v. 'ZKA

loop-KIKA'. Wij wensen de

meiden alvast heel veel

succes komende zondag!

^



Woningverkopen? Kies de actieve NVM makelaar!

Een familieHOEKwoning met uitbouw

aan de achterzijde in een rustige,

kindvriendelijke woonlocatie op korte

afstand van het winkelcentrum en

de duinen. Voorzien van een ruime

woonkamer en open keuken, 3 slaap-

kamers, een diepe en zonnige achter-

tuin op het zuiden met achterom en

2 dakkapellen. Goede parkeergelegen-

heid in de directe omgeving. Tevens

bestaat de mogelijkheid om de extra

ruime garage te kopen.

Royale woonkamer met openslaan-

de deuren en open keuken;

Garage -extra diep- eventueel te

koop:€ 25.000,= k.k.;

Woonoppervlakte ca. 115 m1
,

perceelgrootte 223 m J
(incl. garage).

De woning beschikt over een royal

living met een aanbouw, een fraaie

keuken met o.a. een BORETÏI for-

nuis, 4 prettige slaapkamers, een

OPRIT voor meerdere auto's en een

fantastische achtertuin van maar
liefst 25 meter diep op het ZUIDEN

In de achtertuin is een grote schuu

Centraal gelegen aan (

het groene hart;

Originele details aanw
kamer-en -suite deurer

Positief bouwkundig r;

inzage op kantoor;

Woonopp. ca. 145 m',

perceelopp. 323 m'.

Deze uitstekend verzorgde 3-kamer

maisonnette is in de kindvriendelijke

buurt Park Duijnwijk op de begane

grond en ie etage gelegen. Het

beschikt o.a. over een ruime woon-

keuken, 2 slaapkamers, fraaie

badkamer en een 2 terrassen op het

westen. U kunt hier heerlijk vertoeven

en genieten van de zomerse avonden!

Het is in een uitstekende staat van on-

derhoud en kan zo betrokken worden!

• Maisonnette gelegen op een

aantrekkelijke en kindvriendelijke

Inclusief een privé parkeerplaats in

de onderbouw;
• Lage servicekosten € 105,= p/m;

Woonoppervlak ca. 90 m',

bouwjaar 2000.

Deze ideale en moderne eengezins-

woning is gelegen in een kindvrien-

delijke woonwijk.

De woning beschikt over een pret-

tige woonkamer, 4 slaapkamers, een

verzorgde keuken, een moderne bad-

kamer (2007), voor- en een achtertuin

van 11 m. diep met een achterom!

Het is gunstig gelegen en geen weg
voor de deur) Kortom, een ruim en

complete eengezinswoning in een

ideale omgeving!

Voldoende parkeergelegenhei

de directe omgeving;

In de nabijheid van scholen er

centrum;

Woonoppervlak ca. no m',

perceel 127 m*.

Dit mooi afgewerkte 3-kamerappar-

tement (voorheen 4 kamers) op de 3"

verdieping (2e van de hoek zeezijde)

direct aan de boulevard gelegen met

balkon op het Zuid-Westen en een

fantastisch uitzicht over het strand en

de zee. Onlangs zijn de balkons aan de

zee- en landzijde geheel vernieuwd en

in oppervlakte verdubbeld. Het apparte

ment beschikt over een berging. Tevens

bestaat de mogelijkheid een inpandige

garage in de onderbouw aan te kopen.

• Grotendeels voorzien van kunststof

kozijnen en dubbel glas;

• Eventueel inpandige garage te koop

prijs € 35.000,= k.k.;

• Servicekosten € 278,38 per maand
inci. voorschot verwarming;

• Woonoppervlakte ca. 90 m'.

Op de 4
e en tevens hoogste verdie-

ping gelegen 2-kamerappartement

in het centrum van Zandvoort op

loopafstand van het strand. Het

appartement beschikt over een

balkon aan de voorzijde (ca 5 m')

met fraai uitzichtl Lift en inpandige

berging zijn aanwezig.

• Hoog gelegen met schitterend

uitzicht;

• Servicekosten € 218,= per maand
incl. voorschot verwarming en

• Gezonde en actieve Vereniging van

Eigenaren;

• Woonoppervlak ca. 60 m1

,

Inhoud 170 nV.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

&\AW
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

Timo Greeven

*&*.
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Laureaten Prinses Christina Concours
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Spreuk van de week:

'Geheel in tegenstelling tot de natuurwetten,

trekt bij de mens negatieve

energie .a/t'ere ingatieit' energie ,/,n/

'

MarcoTermef

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Het talrijke publiek in de Protestantse Kerk heeft afgelopen zondag enorm genoten

van de vier jonge musici, die allen in de afgelopen jaren hoog eindigden in het fameuze

Prinses Christina Concours.

Het spits werd afgebeten

door de 21 jarige Bas Treub,

die op zijn zevende be-

gon met vioolspelen via de

Japanse 5uzukimethode.

Deze methode is speciaal

ontwikkeld voor zeer jonge

kinderen, die nog niet kun-

nen lezen. Doordat de lera-

ren/ouders de muziek voor-

spelen, wordt het auditieve

aspect sterk geoefend. De

jeugdige violist speelde solo

en zonder bladmuziek de

partita nr.3 in E groot, BWV
1006 door J.5. Bach in 1720

gecomponeerd. Het bestaat

uit zeven delen en is een

verzameling van dansen.

Het slotstuk, een gigue, was

een uit Schotland en Ierland

afkomstige zeer snelle dans

en werd door Bas met verve

gespeeld. Na de pauze werd

hij door AndreaVasi begeleid

bij de sonate voor viool en

piano van Claude Debussy.

Ook hierbij was zijn grote

talent zeer goed te horen

en het publiek genoot van

het fantasierijke en harmo-

nieuze (samen)spel. Samen

treden zij geregeld op in het

Loki trio.

De pianiste AndreaVasi werd

19 jaar geleden geboren in

Voor burg, als dochtervan een

Nederlandse moederen een

Roemeense vader. In 2004

won zij al de landelijke fina-

le van het Prinses Christina

Concours en dat herhaalde

ze in 2006. Zij heeft een

krachtige aanslag, hetgeen

duidelijk en zeer mooi te ho-

ren was in de toccata, Partita

no. 6 van Bach. Een muziek-

stuk met een vrije fantasie

voortoetsinstru inenten, snel

en beweeglijk van karakter.

Prachtig was ook het spel

van de eveneens 19 jarige,

zeer talentvolle en veelzij-

Sporen uit het verleden

Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische ken-

merken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuis brengen of waar geen of nauwelijks gegevens over

te vinden zijn. Met deze rubriek willen we een speur-

tocht starten naar het verleden. Daarbij zullen we u als

lezer af en toe vragen of u het verhaal weet achter de

geplaatste foto.

door Nel Kerkman aantal Caltex putdeksels die

in de straat verborgen zijn

Deze week geen gevel- en waar zeer zeker een ver-

stenen die aan of in de haal achter zit. Wie weet in

wand zitten. Maar nu een welke straat de deksels lig-

gen en welke herinnering of per e-mail sporen@

heeft u bij het zien van deze zandvoortsecourant.nl .

foto? Het verhaal kunt u stu- Eventuele reactie's wor-

ren of brengen naar; Kleine den in de volgende cou-

Krocht 2, 2042 JN Zandvoort rant geplaatst.

dige Syrinx J essen. Dit jaar

werd zij niet alleen met

haar dwarsfluit tweede op

het Concours, maar wist ze

tevens een derde plaats met

haar zang te veroveren, wat

nog niet eerder vertoond is.

Uitstekend begeleid doorde

van oorsprong Bulgaarse pi-

aniste Kamelia Miladinova,

die heel veel concerten ver-

zorgt en regelmatig met de

zangeres Annette Prins op-

treedt, toverde Jessen gewel-

dig warme klanken uit haar

instrument. Bijvoorbeeld bij

het ju beien de fluitconcert nr.

3i4van Mozart. Vol overgave

speelde zij van F. Poulenc de

zwaarmoedige Allegro ma-

linconico en ontroerende

Cantilina. Later werd door

dit duo nog de Passacaille

opus 35 van R. Baton zeer

zuiver vertolkt en afgesloten

werd met een werk van de

Roemeen Enescu 'cantabile

et presto'. Terecht konden

deze jonge musici een kla-

terend applaus in ontvangst

nemen van het enthousiaste

publiek.

Zondagmiddag 19 ok-

tober 2008 geeft het

Symfonisch Blaasorkest

Heemstede een concert in

het kader van de klassieke

Kerkpleinconcerten.

Druk weekend voor de boeg
Het centrum van Zandvoort is komend weekend het de-

cor van een aantal nostalgische evenementen. Allereerst

is daar het Noord-Hollands Kampioenschap voor Stads- &

Dorpsomroepers, vervolgens een diapresentatie in de open

lucht van De Babbelwagen en tot slot is er zondag op een

aantal locaties in het centrum de gelegenheid om van de

Shantykoren te genieten. U hoeft zich dus niet te vervelenl

HetStads-& Dorpsomroepers

concours bestaat uit twee

ronden waarin de deelne-

mers een verplichte 'roep'

over Zandvoort en over de

hun toegewezen sponsor,

en een tweede 'roep' naar

eigen keuze. De laatste gaat

meestal over de woon plaats

van de omroeper. De jury

bestaat uit een drietal be-

kende Zandvoorters. Zij ver-

delen de punten die mee-

tellen voor het Nederlands

Kampioenschap 2007/2008.

Het concours is op het

Kerkplein en begint om 13.30

uur. Er doen 13 omroepers

mee, waaronder i dame. Bij

slecht weer vindt het con-

cours in de Protestantse kerk

plaats.

Babbelwagen

In de babbelwagenswerdten

tijde dat deze nog gebruikt

werden, flink gebabbeld. Nu

is De Babbelwagen een ver-

eniging van liefhebbers van

oud en nieuw Zandvoort. De

Babbelwagen laat zaterdag-

avond vanaf 20.30 uur op een

groot scherm het Zandvoort

van toen en nu zien. Marcel

Meijer voorziet de beelden

van zijn Babbelwagen van

commentaar. De diavoorstel-

ling is op het Kerkplein.

Shanty- &
Zeel iederenfestival

Alweer het 11e Shanty-

& Zeeliederenfestival.

Optredens van io koren

op 5 locaties met zowel

echte Engelse Shanties als

Nederlandse liederen van

de zee. Shanties zijn vooral

de werkliederen die ge-

zongen werden aan boord

van de grote zeilschepen.

Het krachtige refrein werd

door de bemanning uit

volle borst meegezongen

waardoor het schip met
voile kracht vooruit ging.

Zeeliederen zijn levenslie-

deren over het vissersleed

en zeemanslijden. Te be-

luisteren zijn traditionele

en nieuwe liederen.

De aanvang van het festi-

val is om 10.15 uur i n Nieuw

Unicum. Tussen 12.00 uuren

17.30 uurverzorgen de koren

optredens in het centrum en

op het strand bij Ta ke Five.

J>
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ZANDVOORT 3-5 oktober 2008

MEGA-EVENT
IN HET CENTRUM VAN ZANDVOORT

VRIJDAG OKTOBER Gasthwsplein

t/m 00:00 - MEET 4 GFtEET MET OE A1GP COUREURS
RADIO VtRONItS BOAOSHQW

ZATERDAG^ OKTOBER Gasttniisplein

13:00 - KINDER -RACE" SPELEN

16:1)0 - KINDERMUZIEK FESTIVAL MET KUS!
19:00 - PRIX D'HUNIANITÉ UITREIKING AAN MARCO BORSATO

DOOR DE LIONS VOOR ZUN INZET VOOR WARCHILD

21 :00 t/m 00:00 - RADIO VERONICA ROADSHOW

OKTO
zetligheid in het Ce>

KUK VOOR HET HELE PROGRAMMA OP

A1-2ANDVOORT.NL

Strandpaviljoen
Thalassa 18

Nog 2 weken

Verse visspecialiteiten

schaal - en schelpdieren

Reserveren: 023-5715660

PIEBtEEOVilNPEWKK
We hebben in ons dierentehuis ontzet-

tend veel lieve, verlegen, bange, speelse

en spontane kittens zitten. Die zoeken

allemaal een nieuw huisje. De een wat

jonger dan de ander, met allemaal ver-

schillende verhalen. Sommigen zijn hier

gekomen omdat ze in hun uppie over

straat aan het zwerven

waren, anderen zijn samen

met zijn broers en zussen

binnen gekomen, maar

zonder moeder. En weer

anderen zijn met moeder

en de hele familie binnen

gekomen. We hebben echt

een aantal hele leuke ge-

zellige kittens zitten, waar

je nog lang en veel lol mee

kunt beleven. Lekker spe-

len en ravotten met de

kinderen of een speelkameraadje voor de

andere kat in huis. De kittens hier zijn alle-

maal zeer sociaal met andere katten, dus

dat is makkelijk. Daarnaast hebben we

ook een paar echt bange/wilde kittens in

onze opvang. Ook die zoeken een nieuw

onderkomen. Met wat meer geduld en

in een rustige omgeving kunnen die nog

zeker leren dat wij mensen niet zo eng

zijn als het lijkt. Een beetje paaien met

wat lekkers en er rustig bij gaan zitten,

doet wonderen! Dus kom

gerust kijken bij onze kit-

tens. Om een goede keus

te maken welke kitten uw

nieuwe huisgenoot wordt,

is het handig en vooral erg

leuk om gewoon een tijdje

op de afdeling te gaan zit-

ten spelen en knuffelen

met de kittens dus trek er

even de tijd voor uitl

Dierentehuis Kennemer-

land, Keesom straat 5, is geopend van

maandag tot en met zaterdag tussen

11.00 en 16.00 uur. Tel. 5713888 of websi-

te: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Vol Oomstee Jazz met Shai Shahar

De Amerikaanse entertainer/crooner Shai Shahar heeft

vorige week vrijdag voor een vol café Oomstee gezorgd.

Hij trad daar op met band, zoals in de aankondiging stond,

in het kader van Oomstee Jazz.

En die band werd een ver-

rassing. Niemand minder

dan het Haarlemse jaz-

zechtpaar Johan (keyboard)

en Vivian Mulder (contra-

bas), tenorsaxofonist Clous

van Mechelen en drummer

Menno Veenendaal hadden

zich tot de formatie The Jazz

Fanatics gevormd. Los van

elkaar hebben ze alle vier al

tijdens Oomstee Jazz opge-

treden.

Shai Shahar gooit hoge ogen

als zanger met een warme

croonerstem en een relaxte

performance. Op de grotere

podia, zoals De Meer Jazz,

Elsa's Jazz Café, Langs de Lijn

en Otterjazz, is hij een graag

geziene gast. Zo treed hij re-

gel matig op met muzikanten

als Clous van Mechelen en

Saskia Laroo(die binnenkort

ook bij café Oomstee speelt).

Tevens heeft hij het podium

gedeeld met LeeTowers en

in Amerika onder andere

met Eddy Floyd en The Blues

Bros Band. Vrijdag bracht

hij goed in het oor liggende

evergreens maar ook mo-

dernere stukken die perfect

werden aangevuld met een

in vorm zijnde begeleidings-

band waarin de timing van

Van Mechelen opviel. Vivian

Mulder bewees tevens een

mooie stem te hebben en

gevoel voor bossanova. Een

meer dan uitpuilend café

Oomstee beleefde weer een

heerlijke avond jazz!

Komende vrijdag treedt

onze plaatselijke vioolmaes-

tro Louis 5chuurman in café

Oomstee op met zijn "Papa

Luigi e Amici"waaronder de

bekende sologitarist Ebe de

Jong. De duetten van deze

twee rasartiesten zijn zo

langzamerhand beroemd.

Volgende week vrijdag, 3

oktober, is er weer Oomstee

Jazz met Babette van Veen

(zang), Nick van den Bos (pi-

ano), Ben Janssen (bas) en

MennoVeenendaal (drums).

Beide avonden beginnen

om 21.00 uur en zorg dat u

op tijd bent, café Oomstee is

niet al te groot!

Zandvoortse Courant- nummer 39 • 25 SEPTEMBER 2008

Dorsman Assurantiën

door Erna Meijer

Sinds 1969 houdt Dorsman

Assurantiën zich bezig met

verzekeringen in de ruim-

ste zin van het woord. Klein

begonnen, zoals oprichter

Johan Dorsman het ver-

woordt.

"Als aannemerszoon bezocht

ik de HTS Bouwkunde in

Haarlem. Om iets bij te ver-

dienen ging ik in 1966 verze-

keringen afsluiten. Al mijn

zakgeld ging op aan adverte-

ren in het Haarlems Dagblad,

maar al spoedig bereikte ik

goede resultaten, waardoor

ik de HTS omruilde vooreen

heus assurantiekantoor.

Concurrentie had ik feitelijk

niet en in de regio stond ik

vooral bekend om de auto-

verzekeringen, die altijd voor-

deliger bij mij waren dankzij

de speciale afspraken met

de diverse maatschappijen",

aldus Johan Dorsman.

Het kantoor aan huis was

destijdsaandeDeWittstraat,

maar in 1978 werd dit verruild

voorde Passagen, waar men

thans nog steeds gevestigd

is. In eerste instantie deed

Johan (63) het werk alleen,

maar al spoedig kwam hij

handen tekort: "Ik trok de kar

maar nu begon de kar mij te

trekken, hoewel werken in

die tijd duidelijk mijn hobby

Dorsman Assurantiën is

uitgegroeid tot een mid-

delgroot kantoor met een

uitgebreid pakket aan ver-

zekeringsproducten en

financiële diensten. Het

kantoortelt momenteel zes

medewerkers waaronder

zoon C ha rly (3 2), die zes jaar

geleden in dienst is geko-

men en nu belast is met de

dagelijkse leiding. Daarbij

wordt hij vanzelfsprekend

gesteund door vader maar

ook door Ton van der Linden,

die ruim 25 jaar ervaring in

het vak heeft.

Service staat hoog in het

vaandel bij Dorsman. Charly:

"Het voordeel van een tus-

senpersoon is dat die kan

kijken bij welke maatschap-

pij je kwalitatief en voorde-

lig terecht kunt. Wij geven

onpartijdig advies bij het

afsluiten van een verzeke-

ring, maar ons speerpunt in

onze serviceverlening komt

duidelijk naar voren bij een

schadeafhandeling: wij re-

;elen de expertise en voeren

de correspondentie voor de

klant."

De zeer duidelijke website

www.dorsman.nl geeft zo-

wel voor de particulier als

de zakelijke klant een prima

overzicht van alle moge-

lijkheden. Men kan gebruik

maken van een eigen bereke-

ningssysteem en tevens on-

line verzekeringen afsluiten.

Naast alle schadeverzeke-

ringen adviseert en bemid-

delt Dorsman ook in levens-

verzekeringen, pensioenen

en lijfrenten. Het kantoor

is echter zeer laagdrempe-

lig zodat een ieder, die niet

beschikt over een computer

of liever persoonlijk contact

heeft, zo naar binnen kan

lopen waar men a la minute

wordt geholpen. Bellen kan

natuurlijk ook altijd en in-

dien nodig wordt dan een

aparte afspraak ge maakt.

Dorsman Assurantiën is ge-

vestigd aan de Passage 11,

2042 KS Zandvoort.

Telefoon 023-5714.534., e-mail:

info@dorsman.nl en is door

de week geopend van 09.00

toti7.oo uur.

Poëzie tijdens de Kinderboekenweek
Van woensdag 1 oktober tot en met zaterdag 11 oktober is

het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is po-

ëzie. 'Zinnenverzinzin' is de titel van een gedicht dat Joke

van Leeuwen speciaal voor deze Kinderboekenweek heeft

geschreven. Hans Hagen schreef het Kinderboekenweek-

geschenk 2008: 'Vlammen'. Het Prentenboekje van de Kin-

derboekenweek is van Penseelwinnares Charlotte Dema-

tons en heeft als titel 'Fiets'.

In Bibliotheek Duinrand gaan gelezen met het vertel kastje

kinderen allerlei zinnen ver- uit het prentenboek op rijm:

zinnen met als uitgangspunt 'Deze dag kan niet meer stuk'

versjes en gedichten voor en van Erik van Os en Elle van

van kinderen. Voor kinderen Lieshout. Daarna gaan de

van 4tot 7jaar wordt voor- kinderen spelen met poëzie.

Voor de kinderen van 7jaar

en ouder komt RopJanzemet

zijn poëziejukebox (www.

ropjanze.nl) een speciale

theatervoorstelling geven

onder de titel 'In het donke-

re dichters bos'. Aansluitend

kunnen de kinderen een ei-

gen gedicht maken op een

T-shirt.

Kijk voor het volledige pro-

gramma op de website van

de bibliotheek: www. biblio-

theekduinrand. nl.



Zaterdag 27 September

DJ UU
van 0.00 tot 02.00 uur

entree is gratis

Haltestraat 20 - Zandvoort
023-5720461

www.chin-chin.nl

Take Five
Boulevard Panlus Loot, pav. 5 Zandvoot%www.tfiiz-nl

Vanafwoensdag 1 oktober

presenteren wij onze

NIEUWE MENUKAART.
Voortaan kunt u bij ons zowel

in onze Noordzaal als

in het Brasseriegedeelte

genieten van een kaart vol met

culinaire en kwalitatieve gerechten.

Ook kuntu blijven kiezen voor een

drie-, vier- of vijfgangenmenu
en de kreeften en oesters.

Wij hopen u snel te mogen begroeten

in Take Five aan Zee.

Reserveringen:

023-5716119 ofinfo@tfaz.nl

I

OMSTEE Café Oomstee
Ynjüag 2Gsepr., aanvang 2f.Q0tiur.

Papa Luigi e Amici
Louis Schuurman - viool

Ebe de Jong - sologitaar

Ba bette van Veen & Friends
i -n ! fl. <-.!. „.!; Y>-, ".• .i-i.|. .'.": > .- i.' i. '. f::.-. - flttPQ,

Bt» J*fl8SWt-COflr*.flihM. Jteiw** VtQfXH\<t*ili-ÓriWnt.

Zie www.oomsfoe.ni voof vafdere aa* r>tfa.'

Tnn Annsan - ZwsJnmt 0? - ZflinöVcOTT - 020 5 73 97 27 - v prjmsfrre.nJ

Van der Valk c
owartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

ineiibrl; op mant voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer ete.

tik: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafond?,

grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

1 CB Zandvoorl :! 023-5737888

1M

Autobedrijf Zandvoort
Het APK ketirstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ti h-MMrtlM(lvHlWwi4 <C
|! «n «rtmifeb *i*o1 /r

KanartntrïCkTMÉM-HU W- tVt
E T#J

; 323 S7h 4*W ^

ZANDVOORT 3-5 OKTOBER 2008

Volgende week in deze krant:

speciale bijlage met alle informatie

over en rondom de A1GP World Cup

of Motorsport (powered by Ferrari)

(Residence (PancCom
8 riante appartementen en 1 penthouse

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11
Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement in dit

appartementencomplex iets voor U!

De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zandvoort

waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Op 5 min. loopafstand

bevindt u zich al op het strand voor een heerlijke wandeling. Tevens maken de

onmiddellijke nabijheid van het bus- en treinstation, twee grote supermarkten, het

postkantoor en het gemeentehuis het mogelijk alles te voet te bereiken.

Overigens bent u met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met

30 min. in het hartje van Amsterdam.

Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en

winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

Ë5 Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m 2
, terras vanaf 12 m 2

t£ Appartementen met 2 of 3 slaapkamers

fes Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder

fel Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofoon installatie

ËS Op 5 min. loopafstand van centrum, boulevard, duinen en strand

Ëa Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen

È? Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n., inclusief parkeerplaats

£3 Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.

tH Bouwvergunning reeds verleend

Geïnteresseerd?

Kijk op onze website wwvv.residence-pandora.nl of neem
contact op met REMO DE BIASE Architecten of Van der

Reijden Makelaardij.

Q.

*"™X Architect

—flT y— REMO DE BIASE Architecten
^- Zeestraat 54

REMO D'E BIASE 2Q42 LC ZANDVOORT
Architecten bru T . 023-571 41 65

F: 023-573 59 51

www.debiase.nl

ProjectontwikkelaarÖ~^ VOF Cocarde

Ij Zeestraat 54

tf 2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

\XWC0CMJ& F: 023-573 59 51

www.residence-pandora.nl

Reijden
Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

F: 023-571 91 27

www.hollandresidence.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

HELE MAAND SEPTEM BER:

HUISGEMAAKTE ROOKWORSTEN

3 stuks € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

De nieuwe

Riverdale collectie

is binnen,

ook te zien in de bladen

september- Libelle

oktober - At Home
+ VT wonen

Bezoek ook onze kerstafdeting.

www.de-bode.nl

'J to«fcta|| vim tm vahmrtivl

Bfül.. KrücN 51 Ö.3A.S7125S1]
zunjitvwirigïonvanrt.nl Koene Cleaning Servies "ko*

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 '.

*l

Medina Woninginrichters

r(Vouw)g rdijn,

rVidiges
rLuxiflex

f Vinyl

Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter^)

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooi

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,oo) - Pasni

.

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

(Handtekening) .

Betaling CONTANT

3 Uw op naam gestelde ZandvoortPas
Hogeweg39-7

wordttesamen met een we|komstkado,
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

• Zandvoortse Met de aangehechtetegoedbon voor een

r 61.5769.055 Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

aarbij duidelijk tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

FOTO MENNO GORTER

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Bij

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's

Moréï

Halve prijs!

Voor Pashouders:!

5% kortin

£

op de gehele collectie!

Burg. Engalbertsstraat 94b - Za ndraDrt

34_iaa
Gratis proefles

Bel voor informatie

06-54280393 of 023 - 57301 07
vww.members.lycos.nl\rijschooldijet

Chocolade

pompoentjes

*e*

\N

5*v

Voor 'n
on-

bespoten
prijsje:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Olmenhorst
Appeltaart
Met biologische appels van onze

eigen appelbomen! Normaal 5.95

Met deze bon: 1 euro korting!

ren in ;:ii:f wiiiging te Zandvoort.

uisplcln 2, Tefcfoon 023-5712855

Jifssen en openingslipcien rie.vvw-.*.- ;"<
|

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting

(Indien betaling mei creditcard: 5%)

Haltestraal 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

GMD CAPE 25
Vanaf 1 oktober

zïyn wy op maandag gesloten

rest yan de week om 10 aar geopend

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

MARK SJERrS
internet
www-Tn^rkS-j^TpS-Pti

06 189 6SS 37

op reiloer. tan Je ZajirtvcoiLpas:

WA. koiLitif, öp nv. nkiiive rttbsllÊ

St"Ic£ ^^ korting «f afhalen!

Saterieafé
Zeestraat 36 - 023 573+001

^eöpentT van 1.6.00 t*t 23.00 uur - woensdags gesleten

Korting op de winterjas collectie

bij Schoffies Kindermode

De zussen Sylvia en Daniëlle Blom openden bijna io

jaar geleden Schoffies Kindermode in Jupiter Plaza.

Een winkel met kledinglijnen van gerenommeerde

merken, zoals Esprit Kids, Barts en Jubel & Strudel.

Daarnaast biedt de winkel een ruim assortiment aan

accessoires, sieraden, ondergoed, schoenen en baby-

kleding. "We verkopen kwaliteit voor een

betaaibare prijs", aldus Sylvia.

"We hebben als streven dat de

klant met een compleet setje de

deur uit kan lopen. Dus niet al-

leen kleding, maar ook accessoires.

Bijvoorbeeld een lekkere warme
winterjas met mutsen wanten. Bij

ns is er voor ieder wat wils van

alle leeftijden tot en met maat 176.

Voor jongens en meisjes", vertelt

Sylvia enthousiast. Als moedervan

twee opgroeiende kinderen weet

zij goed wat er bij de jongeren

in de mode is. Daarnaast luistert

Sylvia goed naar de wensen van

haar klanten. In de loop van de ja-

ren heeft Schoffies een leuke vaste

klantenkring weten op te bou-

wen. "We hebben veel klanten uit

'j^AAWVOfJJtr

Zandvoort, Haarlem, Aerdenhout

en Heemstede. Ik vind het gezellig

om met iedereen even een praatje

te ma ken. Verder blijft het ontzet-

tend leuk werk om te doen. Elke

dag is anders. Geen één dag is

hetzelfde. Ik heb het altijd al leuk

gevonden om met mode bezig te

zijn", vertelt Sylvia lachend.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

Schoffies Kindermode een speci-

ale aan bieding. Op vertoon van uw

ZandvoortPas krijgt u in de maand

oktober maar liefst 20% korting op

de gehele collectie winterjassen.

Een warme aanbieding voor in de

koude dagen!

Schoffies Kindermode is gevestigd

in winkelcentrum Jupiter Plaza,

Haltestraat 20. De winkel is ze-

ven dagen in de week geopend.

Maandag van 13.00 tot 18.00 uur,

dinsdag tot en met zaterdag van

10.00 tot 18.00 uur, zondag van

12.00 tot 18.00 uur. Vrijdagavond is

koopavond. Voor meer informatie,

bel 5738047.

st van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

: aan Zee - Haltestraat

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gorn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57

'

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestra

Mark Sjerps Internet - 06 1886883-/

Versteege's IJzerhandel - Pakveidstraa

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde f

She Satehcafé - Zeestraat

Take Fiveaan Zee R

Trattoria Vacirca - 06 144



OVZ Cultuurfonds
Feestelijke receptie 100 jaar OVZ

Wie heeft het grootste 'Hart voor Zandvoort"'

Best* o^t^^ts =„ :noon̂ s vtu, Za^d^^tt,

°fto&
> ig-OO ^/- in fat ^aad/wis

*>*/&£ 'Wart voo/- Zané/^^hr1 " ;< ,- .

IS.30 uut Opa,^ </OOA ««a^^,^^^ ^ ..

«OO uur Bottel ^t hapĴ j^^ ^ ^
2030 UUt Sn/e tedere

of Moetet,£ut3 Parfumerie.
J J F a&

Wet OVZ-^tuur oVW u 3taa3 a/, 3 ft^t as

Met feeSte/lj^e
3t^t,

Vitj/ Bot^ltS, Vootzlttet
OnJetnemets VUteny^ ZanJïoott

27 september
Stads- en Dorps-

omroepersconcours

28 september
Shantykoren- en

Zeeliederenfestival

3 en 4 oktober

A1GP
dorpsfestiviteiten

lo|v|zp|

100 jaar

1908-2008

Het OVZ Cultuurfonds wordt ondersteund door de betere Zandvoortse ondernemers
Aannemersbedrijf Koster

|
ABN AVIRO Bank

|
Accountantskantoor Huppelschoten

|
Albert Heijn

|
Casino Royaal

|
Anti Slipschool Slotemakers

|
BDO Accountants

|
Beachim

|
Belastingadviseur

N. Bakels| Bloemsierkunst J, en H. Bluijs
|
Bruna Balkenende

|
C'est Bon Specialiteiten

|
CR Poppenburg Automaten BV

|
Café Koper

|
Centei Parcs/Sea Spirit Zandvoort

|
Circus Zandvoort

|
Daniel

Groente en Fruit
|
De Kaashoek

|
De Zandvoortse Apotheek

|
DEKA markt

|
Dobey Zandvoort

|
Febo Automatiek

|
Friture d'Anvers

|
Gall & Gall

|
HBR Adviescentrum

|
HEMA Zandvoort

|
Holland

Casino Zandvoort
|
Hotel Faber

|
Hotel Zuiderbad

|
IJzerhandel Versteege

|
v.d. Graaf Holding

|

lupiter Plaza/Blokker
|
Kaashuis de Tromp Winkel

|
Keuren Zoon

|
Kwekerij van Kleeff

|
Kuuna

Nederland
|
La Bonbonnière

|
Loodgietersbedrijfspolders

|
Makelaardij Cense & van Lingen

|
Makelaardij van Schaik

|
Modern Art

|
Mollie & Co

|
NH Hoteles

|
Headsigns

|
Parfumerie Moerenburg

|
Play-In Casino Zandvoort

|
Pole Position

|
Printing People

|
RABO Bank

|
Radio Stiphout

|
Safariclub

|
Sea Optiek

|
Shanna's Shoerepair

|
Slagerij Marcel Horneman

|
Slagerij Vreeburg

[
Club

Maritime
|
Vlug Fashion

|
V.O.F, de Zuid

|
V.O.F. Spiers-van Ravensberg

|
Van Dam

|
Van Dam Vis B.V.

|
Van Vessem & Le Patichou

I.v.m. Al -festiviteiten is er op zondag 5 oktober geen programma in het Muziekpaviljoen

Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Toon Lavertu
Tijdens de open dag van de Algemene Begraafplaats kwam

ik dorpsgenoot Toon Lavertu tegen.We liepen langs de vele

monumentale grafzerken waarvan minstens 99% door

Toon Lavertu en zijn vader gemaakt zijn. En zoals hij zelf

zegt: "Het kerkhof is mijn grootste showroom." Inmiddels

is Toon gepensioneerd en woont sinds een aantal jaren in

de het Huis in de Kostverloren waar hij zijn levensverhaal

aan mij vertelt.

Antonius Lavertu werd geboren op 19 mei 1923 aan de

Haarlemmerdijk in de Jordaan. Vanwege de gezond-

heid van de 4-jarige Toon, verhuisde het gez

van Amsterdam naar Zandvoort. Direct

school ging Toon op 14-jarige leeftijd

bij het bedrijf van zijn vader werken

Zo ging dat vroeger, want in 1937

was het crisistijd en men was blij

dat je iets kon verdienen. Op zijn

fiets vam8 gulden fietste Toon in

weer en wind om 05.30 uur naar

de steenhouwerij in Amsterdam

waar hij om 07.30 verwacht werd.

Daar leerde hij van zijn vader het

vak en verdiende per week één

zilveren rijksdaalder. Na de oorlog

kwam Toon, na diverse kampen e

omzwervingen, van uit Frankrijk terug

naar Zandvoort. In 1947 trouwde hij met

Jen nyD rommelen zette hij, sa men met zijn

vader, de grafsteenhouwerij voort. Totdat in 19

een stuk grond in Nieuw Noord voor de werkplaats

annex n atuursteen bed rijf A. Lavertu werd aangekocht

overdeed aan zijn twee Amsterdamse neven. "ik ben eigenlijk

40 jaar te vroeg geboren. Tegenwoordig is het vak vereen-

voudigd en wordt alles via de computer en met ingenieuze

machines gemaakt. De enige machine die ik had was die

waar ik machinaal letters in het steen kon hakken."

Lief en leed

"Tijd voor hobby's had ik niet want mijn werk was mijn

grootste hobby", zo vertelt Toon verder. Intussen bladeren

we dooreen heel dik fotoalbum waar het verleden en heden

in staan. Zoals een krantenknipsel uit 1987 met het trieste

verhaal over 70 vernielde grafstenen bij het R.K. kerkhof die

door Toon zijn hersteld. En de dorpspomp op

iet Gasthuisplein die tot twee keer toe

vernield werd, de eerste keer door

vandalen, de tweede keer bij het

verfraaien van het plein. Daarna

is er uit China een ander be-

steld en die staat nu op de

beste plek van Zandvoort,

het Gasthuishofje!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Reeks mooie dagen
vanaf nu

Afgelopen maandag begon de officiële (astronomische)

herfst ook in het Zandvoortse. Het weer gedroeg zich

met name op dinsdagmiddag eigenlijk helemaal in lijn

met dit kersverse seizoen in een nogal regenachtige,

sombere en kille atmosfeer.

Toon Lavertu

Steen kunstenaar

Toon Lavertu heeft indeöojaarniet als steenhouwer maar

ais steen kun stenaar vele sporen in Zandvoort achtergelaten.

Niet alleen honderden grafzerken zijn stuk voor stuk door

zijn handen gegaan maar ook de gedenkplaten, (verzets)

monumenten, badkamers, vloeren, luxe winkelpuien en niet

te vergeten de vele tafel's van verdienste die hij voor sociëteit

Duysterghast maakte. Met een oog voor detail graveerde

kunstenaar Lavertu een persoonlijk kenmerk in de marme-

ren tafels. Er waren geen moderne machine's die de arbeid

verlichtte maar in weer en wind werd het zware werk met

de hamer en beitel gemaakt. Toon was altijd, samen met

zijn hond Fado, zijn zwerfkat en zijn 12 kippen, in zijn werk-

plaats aan de Kamerlingh On nesstraat te vin den. Totdat hij

vanwege ernstige hartklachten moest stoppen en de zaak

Als uitlaatklep voor alle el-

lende die het vak dikwijls

met zich meebracht, waren

er ook gezellige tijden met

veel lol en pret waarbij socië-

teit Duysterghast een belang-

rijke rol speelde. Op de vele foto's

het album staat Toon verkleed

bij de destijds geweldige carnavals bij

Duysterghast. Toon en zijn vrouw waren

altijd goed voor de hoofdprijs. Zo herinner ik

me Toon bij een carnaval in hotel Bouwes, daar was hij als

sneeuwwitje verkleed en lag tot het demasqué in een gla-

zen kistje, omringd door zijn dwergen! Als generaal Charles

de Gaulle in uniform en behangen met medailles zag hij

er geweldig uit. Met veel plezier kroop hij in de huid van

VaderAbra ham, ayatollah Ghomeinyof als witte pater. Toon

was dus wel te porren vooreen geintje. Zo heeft hij in 1972,

geassisteerd doorT. Hezemans en H. Visser, de Lourdes van

Tetterode stiekem van zijn sokkel gelicht om deze vervolgens

naar een feest van Duysterghast te vervoeren.

Ondanks dat zijn wereldje steeds klein er wordt, zit Toon nog

niet achter de geraniums. Straks gaat hij heerlijk naar Tunesië

op vakantie. Er is nog zo veel te vertellen maar helaas; er is

geen plaats meer. Het dikke levens boek van Grootmeester in

de orde van Oranje Nassau, Antonius Lavertu, heeft een open

einde dus er kan makkelijk nog een hoofdstuk bij!

"Sporten bevordert de sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl Sportraad Zandvoort

Nog steeds namelijk as-

sociëren we de herfst

met regen en wind in een

ronduit gure setting. Het

tegendeel is vaak waar en

dikwijls laat het herfstsei-

zoen juist mooi drogend

weer zien, zoals ook de

komende dagen weer het

geva I za I zij n

.

Hogedrukgebieden blijven

tenminste tot en met het

komende weekeinde de

scepter zwaaien. In grote

lijnen verandert er dus

bijna niets aan het fraaie

septemberweer de vol-

gende periode. Het accent

van het hogedrukgebied

lijkt op vrij korte termijn

(weekeinde) nabij ons land,

of zelfs boven Nederlandte

komen. Dat is een garantie

voorfraai en kalm weer.

Vanaf vandaag worden

de nachten tijdelijk weer

kouder en neemt de kans

op mist ook toe gedurende

de nacht en (vroege) och-

tend, vooral richting de

Bentveldse kant. Ook kan

er mogelijk nog een keer

nachtvorst (vorst vlak bo-

ven de grond) gaan optre-

den boven de uitgestrekte

binnenduingebieden.
Waarschijnlijk wordt de

nacht naar vrijdag de koud-

ste uit de reeks in deze re-

gio. De amplitudes (verschil

tussen laagste en hoog-

ste temperatuur binnen

het etmaal) worden dus

weer groter en kunnen

op vrijdag bijna 15 graden

bedragen.

Een mooi weekeinde komt

er vrijwel zeker en dus

prima omstandigheden

op zaterdag en zondag

voor de diverse sportieve

strand- en boulevardacti-

viteiten. Het kan een ide-

ale 20 graden worden met

amper wind erbij, maar

voor (kite)surfers is dat

dan wel weer te weinig.

Zicht op een belangrijke

weersverandering is er

overigens nog niet echt na

het aanstaande weekein-

de. Op de langere termijn

lijkt het hogedrukgebied

boven Scandinavië zich

westwaarts terug te trek-

ken en dat geeft de mo-

gelijkheid tot een meer

noordelijke wind bij ons,

maar vervolgens zien we
dat het Europese weer-

centrum een hogedrukge-

bied dan weer projecteert

richting regio Noordzee.

De kans op een overgang

naar een fase met veel

wind, bakken met regen

en stormperikelen lijkt

voorlopig erg klein.

X Putto

Do. Vr. ^^^™ ^^^^m

Temperatuur

Max 18

Mm 8

Zon 70%

Neerslag 5% 5% 5% 10%

Wind ono.3-4 ono.3-4 ono. 3-4 noord 3

19 18-19

6-7 7

60% 60%



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur.

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

SHIATSU.

en stoelmassage. Deze

heilzameacupressuur

massage kan helpen

gezondheidsproblemen te

verminderen of voorkomen.

Tel. 023-542 78 58,

www.shiatsis.nl

Kabei-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Gut o gut. Op 1 oktober gaat

AppiePoetjr.

met de VUT. Van harte!

Met een dikke kus van

je zwager en je zus.

Vanaf 8 sept.t/m 3 o kt. heb

ikweer de volgende aanbie-

ding: complete gezichtsbe-

handeling (bestaande uit:

reiniging, peeling, epileren,

verwijderen oneffenheden,

massage en masker) en

rug-schouder-nekmas-

sage.5amen voor€ 55,-.

Natuurlijk zijn ook losse

behandelingen te boeken.

Beautysalon Myrna,

06-4831 8230

God heeft u lief en heeft

een plan met uw leven.

Wilt u God leren kennen?

Ga naarwww.godheeftu-

lief.com of mail naar gebed-

zandvoort@hotmail.com.

Of bel 5363804

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-maif: kittywillemse@plonet.nl

1 Jef & Henk

Bluijs

lp %n mooist

met bloemen

Haltesiraat ê$ Zandvoort tel, j OJb-57 120 éO

Wie heeft donder-

dagmiddag bij

Center Parcs of bij

De Duinroos mijn

digitale camera

gevonden?

Emotionele waarde.

06-18399595

Man zkt jonge vrouw

voor erotisch contact.

Vergoeding € 100.

Discr.verz. 5716998

Te koop: 2 witte MDF
linnenkasten. ix 250x220,

3deurs (i met spiegel):

€150,-1x150x220,

2 schuifdeuren:€ 100,-.

Tel. 5717165

Gezocht:

woonruimte in Zandvoort.

Voor 2 pers. (man+kind).

±€ 600 p.mnd.

Tel. 06-55533112.

Met spoed ivm scheiding.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,- PIL

IL
Geen goederen met een waarde boven t
Geen personeels- of zakenadvertenties 5

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(exd.8TW)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

6

7

S

1
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVP Elk cijfer, leeste enen elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

snr

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In 0..,

Te ,,

Filmprogramma
25 sept. t/m 01 okt.

Za./zo./wo.
12.00 & 14.00

IRLL-©
t Nederlandse versie

)

Dagelijks 16.00

DE BRIEF VOOR
DE KONING

|
Yannick van de Velde

|

Victor Reinier

Do/vr/ma/di. 13.30
Do. t/m di. 19.00

MAMMA MIA!
THE MOVTE

IQ) laatste week!

Do. t/m di.

21.15

BATMAN
ITHEDARKKNIGHTI

©
Christian Balc
Heath Ledger

Woensdag
19.30

II y a longtemps

quejet'aime

© R-eflie; Pninpe ucwüei »=-'. .

Acï, Erislin ScoM ThoFT^n ^SV I

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zandvoort
Tel: 023-571868é

www.circusiandvoort.nl

7idik aP thé tourn
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COLUMN

Zandvoort kent talloze klei-

ne boetiekjes, waarin zowel

veel toeristen als dorpsgeno-

ten hun geld graag uitgeven.

Kledingwinkels, interieur-

winkels, speciaalzaken maar

ook veel restaurantjes en een

aantal grote winkelketens

kleuren het winkelaanbod

van Zandvoort. Toch gaan

mensen om echt te 'shoppen'

vaak elders op zoek. Bijvoor-

beeld in Haarlem, waar ei-

genlijk alles te vinden is. Wij

vragen het panel van deze

week wat zij vinden van het

winkelaanbod in Zandvoort;

is dit te klein of prima?

"Het winkelaanbod in Zandvoort is te klein.

Daar moet verandering in komen!"
Jelica Petrovic, 18 jaar, begint in september met een opleiding tot schoonheidspecialiste:

"Ik vind het winkelaanbod in Zandvoort oké. Je hebt eigenlijk van alles wat. Het enige wat ont-

breekt zijn de grote modeketens, zoals H&M,Only,VeroModa. Maar voor al deze winkels kun je in

het nabijgelegen Haarlem terecht. Alleen een goede, mooie sportwinkel mis ik wel in Zandvoort.

Voorde rest ben ik tevreden met het winkelaanbod."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisatoren DJ bij ZFM Zandvoort:

"Ik vind het winkelaanbod in Zandvoort erg slecht. Van mij mogen er inderdaad meerwinkels ko-

men, die zowel toeristen als Zandvoorters aantrekken. Veel mensen gaan nu naar Haarlem, omdat

er hier niet zoveel te beleven is. Wat 'bekende' winkels om mensen aan te trekken in het dorp te

blijven, lijkt mij een goed idee. Ik vind trouwens dat er in Zandvoort best veel winkels leegstaan,

wat erg zonde is. Zandvoort is goed op weg, maar het winkelaanbod kan zeker leuker!"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Ik ben het eens met deze stelling. Wat er vooral ontbreekt, is een warenhuis en de verschillende

bekende kledingwinkels. Echter waar vooral naar gekeken moet worden is het aantal speciaalzaken

dat gevestigd is in Zandvoort. Naar mijn idee zouden deze ook elders gesitueerd kunnen worden.

Hierdoor zullen de A-locaties voor andere winkels, die meer gericht zijn op de massa, beschikbaar

worden."

&

De Duitse scholieren Daniel

Haringen (15), Patrick Wilm-

sein {15} en Max Steilberg

(17} uit Kaiserberg zijn op

studiereis. Samen met hun

klas verblijven ze in Center

Parcs. "We blijven een paar

dagen in Nederland om
zoveel mogelijk van jullie

9 1 ft

. V .flgr
niel, Patrick en Max

land te zien. Een week is
.: i:e -.- '.-..-. ->.*£ !/ "!.:; i- : i i,:-ierc r-nr ??. sr '..'..e een \cnc-

kort, daarom komen wemet ,

, ,

\ic.n de e: n 1e 1 - e~_:. vo;m' ::' s v:iaii m-.i !;?' in Airn-ierder
een groepje nog een keer-

zelt doen. Het Circus ziet er en n,v3r ivuidame „.5:.,n...c: en
tje terug alleen dan zonder . „ ,,, . ,

, ,,, , ,,
.... cool uit vv'e iepen e v.vTid- de zcriijmurcsc rebben

leraren", aldus Daniel.
K

,.

B &
daglangsen zagen aldiegok- we vrij. Maandagochtend

Op de boulevard wacht een machines en speelautoma- vertrekken we weer vroeg

groepje medescholieren on- ten. Ik heb wel zin om even in de ochtend terug naar

geduldig op de drie jongens, een paar spelletjes te doen", Duitsland."

Niet zo gek, want er staat een antwoordt Max.

bezoek aan het Circus op het De groep heeft als opdracht

programma. Destemmingzit Voor de rest van de week meegekregen om een virtu-

er goed in. "Iedereen is nog staan erleerzameen culture- eel reisverslagte maken over

een beetje gaar van de reis, Ie uitstapjes op het program- wat ze gezien en geleerd heb-

maar we willen vandaag naar ma. Dan iel somt op: "Morgen ben over Nederland. Het reis-

het Circus. Het is mooi weer gaan we naar het Frans Hals verslag zal te zien zijn op de

dus we gaan het dorp verken- museum in Haarlem.woens- website van de school. En wat

nen en later op het strand dagnaarArnsterdarnomeen vinden de heren tot nu toe

wandelen. Er is hier gelukkig bezoekje te brengen aan het van Nederland? "Zandvoort

van alles om de te doen, dus Scheepvaartmuseum en het is leuk, Center Parcs heeft

we hoeven ons niette verve- Anne Frank Huis, donderdag een te gek zwembad en de

len",lacht PatrickWaarom het gaan we naar Den Haag rest zullen wedezeweekwel

Circus? "Omdat het vandaag en vrijdag naar Rotterdam, zien", vat Maxsamen.

IKnowWherelt's®
Vrijdag 26 september:

Vanaf 22.00 uur, afscheidsparty van DJ Sheep in

Danzee. Met o.a. DJ Mare, DJ Ricardo, DJ Robin K.

en special guest DJ Raymundo!

Zaterdag 27 september:

,'Op volle toeren' naar het Patronaat in

Haarlem deze zaterdagavond! TMF presen-

teert The Opposites, samen met Dio en

Flinke Namen, 'Op volle toeren'. Kaartjes

voor dit hiphop-spektakel kosten €15 in de

^voorverkoop. Aanvang is 20.00 uur.

Zaterdag 27 september:

vZijn de kaartjes voor de Opposites uit-

} verkocht? Dan kan je ook naar de halve

finales: hiphop/f&b van de Grote Prijs

van Nederland in de kleine zaal van het

Patronaat. Dit feestje begint om 19.30 uur

f en een kaartje kost €7,50.

Zondag 28 september:

Kom naar hetslotfeestSneakerzvan BLMg
(Bloemendaal aan Zee) om het strandsei-

zoen uit te luiden. Met een line-up aan top

I DJ's als Erick E, Cregor 5a Ito, Lucien Foort,

Roog en Benny Rodrigues wordt het gega-

randeerd feest. Sneakerz begint al 's mid-

dags om 15.00 uur en duurt tot 00.00 uur.

Een kaartje kost €15.

Zo van mij
Ik heb toch zo'n mooie tas

gezien. Alleen vertel ik niet

waar en wanneer, want ik

ben doodsbang dat iemand

anders er dan mee vandoor

gaat. En dat is niet de bedoe-

ling, want dit juweeltje is

van MIJ.Van mij en niemand

anders. Al dagen droom ik er

van om hem om mijn arm

te slaan en overal mee naar

toete nemen. Ik verheug me
er op om er ongegeneerd

mee te pronken en jaloerse

blikken op te wekken. Om
vragen als "waar heb je die

vandaan?"te beantwoorden

met:"weet niet, ik heb 'm van

een vriendinnetje gehad!"

Het is inderdaad kinderach-

tig. Maar wat is er nou lek-

kerder dan af en toe iets van

jezelf helemaal voor jezelf te

houden en met niemand an-

ders te delen? Op sommige

momenten helemaal niets!

Enjuistopdie momenten is

verplicht delen zo vervelend.

Een voorbeeldde denkt even

lekkervoorjezelf een patatje

te eten, maarje komt onver-

wachts een bekende tegen.

Jullie staan wat te praten

en vervolgens spreekt je

gesprekspartner de vol-

gende gruwelijke woorden

uit: "ach, mag ik één frietje

van je pikken?" AAAAAAHÜ
'Koel blijven', denk je en je

antwoordt vriendelijk: "ja

tuurlijk!" Maar van binnen

baal je en zou je het liefst

zeggen wat je werkelijk

den kt: "als je friet wilt, koop

dan lekker zelf!"Want één

zo'n lullig frietje kan op zo'n

lekker-voor-jezelf-moment

alfataai zijn.

Misschien een wat extreem

voorbeeld, maar in de prak-

tijk werkt het af en toe ge-

woon zo. Af en toe, want

over het algemeen ben ik

een goede deler. Geef ik

mijn klasgenootjes altijd

een dropje uit de rol die ik

regelmatig uit de snoep-

automaat trek en ben ik

uiteraard altijd bereid te

vertellen waar ik mijn gave

nieuwespijkerbroek

heb gekocht. Maar c
deze tas; oehh, deze "5

tas is zo van mij! £.



Sportraad Zandvoorl

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl 50 plus pagina

Kenamju
Sportcentrum Kenamju bestaat dit jaar 60 jaar. Twee

sportcentra die uitgegroeid zijn tot veel meer dan alleen

een judoclub. Kenamju is een begrip, niet alleen in Neder-

land maar ook in Europa en over de hele wereld! Een was-

lijst aan wereldtoppers zijn voortgekomen uit de Kenamju

judo-, karate- en jiujitsu stal. Maar Kenamju is meer, naast

deze 'budo sporten' is er een ruime keus aan activiteiten.

Kenamju is een dynamisch Kenamju erg belangrijk. De

bedrijf waarbij de sporters mensen die komen sporten,

centraal staan. Of je nu komen voor hun plezier en

oud, jong, dik, dun, lang, dat maakt de sfeer erg relaxt,

kort, man of vrouw bent is Onderhand biedt Kenamju 20

voor Kenamju niet belang- verschillende sporten aan in

rijk. Aandacht besteden het sportcentrum. Die kun-

aan de klanten vinden ze bij n en worden ondergebracht in

drie hoofdgroepen: budo falie

vechtsporten), aerobics (be-

wegen op muziek) en fitness

(werken met gewichten en

cardioapparatuur). Spinning,

de jongste activiteit, is een

doorslaand succes. Een

groepsles waar bij je op speci-

ale fietsen onder begeleiding

van een instructeur op een

opzwepende beat helemaal

uitje dak kunt gaan. Verder

wordt er erg veel aandacht

besteed aan 55+gymnastiek,

pilates, medisch fitness (reva-

lidatie) en natuurlijk willen ze

ook bij Kenamju dejeugd aan

het sporten hebben. Overdag

zijn erzelfsspeciale uren met

kinderopvang.

Kenamju is 7 dagen per

week geopend (dus ook op

zondag!). Bent u enthousi-

ast geworden? Bel dan voor

informatie 5715829 of kijk op

www.kenamju.nl.

Zandvoortse Sport Combinatie
Een beetje verscholen tussen de Korverhal en de Open Golf Zandvoort ligt de kantine van de

Zandvoortse Sport Combinatie ZSC'04. Deze sportvereniging is in 2004 ontstaan uit de fusie

tussen Zandvoormeeuwen Handbal en TZB.

In de loop van de jaren is

de vereniging meegegroeid

met de veranderende wen-

sen van haar leden. Hierdoor

kent de vereniging nu 5 af-

delingen: handbal, futsal,

tennis, honk- en softbal en

darts, ledere afdeling, on der

de bezielende leiding van

een groep zeer enthousi-

aste vrijwilligers, kent een

eigen spelniveau op vaste

speel- en trainingsdagen

tijdens specifieke perioden.

Door deze unieke combina-

tie biedt de vereniging voor

iedere Zandvoorter altijd wel

de juiste sportmogelijkheid

op het gewenste niveau,

speeldag of seizoen.

De afdeling:

handbal speelt compe-

titief dames- en jeugd-

handbal. De trainingspiek

ligt op dinsdagavond en

de wedstrijden zijn veelal

op zondag. In het voor- en

naseizoen vindt de hand-

bal buiten plaats op ver-

harde velden. In de winter

verplaatst het handbal zich

naarde Korverhal.

tennis speelt uitsluitend

recreatief tennis op 4. ver-

harde buitenbanen. In de

wintermaanden zijn er mo-

gelijkheden voor tennisles,

vrij spelen, vrije baanhuur,

racketavonden en onder-

linge toernooien.

honk- en softbal speelt

competitief dames- en he-

rensoftbal en zeer competi-

tiefjeugdhonkbal. Trainen is

vooral op woensdagavond

en de wedstrijden vinden

in het weekend plaats. Het

seizoen loopt van april tot

september.

voetbal kent 3 futsal-

teams. De senioren en

veteranen spelen compe-

titief opvrijdagavond in de

Korverhal. Het veldvoetbal

speelt onderling recreatief

op de woensdagavond.

darts kent vrijspelen op

woensdagavond en heeft

competitieve wedstrijden

op de vrijdagavond. Een

aantal teams speelt suc-

cesvol op zeer hoog ni-

veau.

Kom gerust eens langs

in de kantine of kijk op

www.zsc.nu voor meer in-

formatie.

Circuit Park
Zandvoort

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort

Op 04 en 05 oktober 2008 zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

AiCP World Cup ofMotorsport (AiCP) plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer

zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006

informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde

UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal

zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

doorMitzi Visser

50plus@zandv00Ttsec0uTa11t.nl

mijn lust en mijn leven

Van Klei tot Kunst
Het woord komt van het Griekse keramos, wat drinkvat

of aardewerkvat betekent. Het wordt voornamelijk ge-

bruikt voor voorwerpen die van gebakken klei gemaakt

zijn. En voorwerpen van klei staan er genoeg in het ate-

liervan Rina Suijkerbuijk. "Ik heb veel teveel, maar ik kan

niet ophouden!"

25 Jaar geleden zocht ze een hobby waar ze haar crea-

tiviteit in kwijt kon. Ze begon met het bewerken van

speksteen, een zachte steensoort. Zo'n ruw stuk steen,

afkomstig uit China, ging ze met beitels te lijf, ze schuurde

met steeds fijner schuurpapieren polijstte de vorm die ze

uitgehouwen had, waardoor verrassende kunstwerken

ontstonden. Omdat het fijn e stof dat tijdens het schuren

vrijkwam niet zo gezond is, zocht ze naar een alternatief

en kwam 'in de klei' terecht. Elke dag is ze in haar atelier

aan de Koninginneweg 1 te vinden.

Een sculptuur van klei moet eerst een paar dagen aan

de lucht drogen, voordat het in de oven op 1050 graden

gebakken wordt. Na een afkoelingsperiode komt het er na

24 uur uit, waarna het geglazuurd kan worden. Rina stelt

haareigen kleuren samen. "Ik ben een echtegifmengster",

lacht ze. Ze gebruikt basisglazuur wat in poedervorm te

koop is en voegt daar pigmenten en oxides aan toe om zo

unieke kleuren te krijgen.

Kadotip

Haar kunstwerken zijn verrassend veelzijdig.Van prachtige

schalenen vazen tot torso's en el kaar omhelzende man- en

vrouwfiguren. Maar ook knotsgekke dierfiguren en siera-

den in de meest bijzondere kleuren en vormen. Voor elke

'SfrïMié.
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Kok Hans Meijer

neemt afscheid
Afgelopen donderdag nam kok Hans Meijer afscheid van

zijn bewoners en gasten die de afgelopen 35 jaar van zijn

culinaire gaven hebben genoten. Meijer kookte voor het

Huis in de Duinen, Huis in het Kostverloren,A.G. Bodaan en

de aanleunwoningen en huize Meerleven in Bennebroek.

Ook kwamen regelmatig mensen uit het dorp een vorkje

meeprikken gedurende de restaurantdagen.

portemonnee is wel iets te vinden. Dus gaatu rustig eens

kijken als u een kado(otje) zoekt. Het is beslist nergens

anders te koop. Het atelier is gevestigd in de voormalige

Maria school, een karakteristiek gebouw uit 1920.

Volg een cursus

Rina Su ij kerbu ijk geeft ook cursussen. Een aantal leerlingen

bezoekt haar atelier al ja ren, ma ar ze start eind oktober ook

voor nieuwe leerlingen die graag eens lekker met klei bezig

willen zijn. Rina leert u verschillende technieken, maar u

maakt wat u zelf wilt. Ze werkt met kleine groepjes, van 4

tot 6 mensen, zodat iedereen persoonlijke aan dacht krijgt.

Niet creatief? Geen talent? "Maakt niet uit. Je moet ge-

woon durven. Ik sta er vaak versteld van wat een prachtige,

leuke en gekke creaties mensen maken. En zelf zijn ze nog

het meest verbaasd", roept de enthousiaste kunstenares.

Decursussen bestaan uit 8 lessen, die 's morgens van 9.50

tot 12.00 uur gegeven worden. Bij voldoende belangstelling

zijn 's middags ook lessen te volgen. Bel voor meer info Rina

Suykerbuyk: 5719399 of 06-0766016.

De eeuwige strijd tegen de gevolgen van alcoholmisbruik

Er wordt in de media tegenwoordig veel aandacht besteed

aan het overmatig drankgebruik onder jongeren. In het

Zandvoort's Badnieuws uit 1898 (!) is echter een oplossing

gevonden voor het toen ook al actuele probleem. Let u voor-

al ook op het bijzondere taalgebruik van 110 jaar geleden. \

In het Zandvoort's Badnieuws uit 1898 valt o.a.te lezen:

'De gemeente Zandvoort is reeds rijk aan allerlei liefdadige

instellingen. Wij hebben een Oude Mannen- en Vrouwenhuis,

een bewaarschool, twaalf diaconiehuizen. Thans hebben wij

een nieuwe stichting gekregen, "Ons Huis'
7

, een lokaal voor

christelijke en maatschappelijke belangen. Zandvoort lijdt

aan hetzelfde euvel als war heel ons vaderland mank gaat:

er wordt veel te veel drank gebruikt. Volgens officiële op-

gave weiden hier in zeven Zandvoortsche herbergen vertapt

ongeveer veertiend» izend liter gedistilleerd.

'

'V.

In huidig Nederlands vertaald gaat het bericht verder: Deze

hoeveelheid met water verdund voor consumptie, betekent

daternuduizenden guldens worden uitgegeven, die vooral

's winters noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de gro-

tendeels arme gezinnen.

"
f

, 'Goed te'keoren is deze toestand natuurlijk niet. maai' de ongezellig-

heid en armoede van de woningen in aanmerking genomen dat vele

mannen en vooral jonge en ongehuwde mannen in den vrij en winter-

tijd wanneer zij dagen, soms weken niets te doen hebben, de ellende

thuis ontvluchten om zich in de herbergen te vermaken. Verkeerd is dit

ongetwijfeld, maai' wie zou kier den eersten steen opnemen en duiven

verwijten, zoolang geen gebouw openstond waai" mensen kunnen

vergaderen, zonder genoodzaakt te zijn aan de onvermijdelijke (?)

bonelflesck te offeren. Thans is er wel 0111 bovengenoemde redenen,

tervoorkomingvan lichamelijke en geestelijke ellende te voorkomen

het "Ons Huis" verrezen. Van harte hopen wij dat dejonge mannen van

Zandvoort hier in den winter een gezellig 'home' zullen krijgen.'

Vrouwen dronken toen zeker nog niet. Hadden ze vast geen

tijd voor. Nu wei. Proost!

In een met vlaggetjes ver-

sierdezaal klinkt vrolijke mu-

ziek. De zaal zit bomvol 'fans'

van kok Hans Meijerdie hem

allemaal willen bedanken

voor zijn fantastische kook-

kunsten. De dag ervoor was

zijn laatsteofficiëlewerkdag.

Wat heeft hij als laatste ge-

recht gemaakt?

"Gevulde eieren", lacht Hans,

"want ik had helemaal geen

tijd om te koken. Er waren

zoveel mensen die niet op

de afscheidsreceptie kon-

den komen, maar waarvan

ik wel graag afscheid wilde

nemen." Gelukkig heeft hij

een geweldig team dat de

keuken draaiende houdt. Hij

zal ze erg missen. Vooral zijn

collega Frans Belunek, waar

hij al 25 jaar mee samen-

werkt. Na de receptie voor

bewoners, krijgen ook de col-

lega's gelegenheid om Hans

alle goeds voor de toekomst

tewensen.Op dit moment is

de sollicitatieprocedure voor

een opvolger nog in volle

gang. Bij Zorgcontact zijn

ze zorgvuldig in het kiezen

van een nieuwe kok. Terecht,

want goed en lekker eten is

belangrijk in het leven.

Varen, varen over de

baren

Opzijn lauweren rusten pre-

fereert Hans absoluut niet.

Hij gaat nog twee dagen per

week koken voor een instel-

ling in Beverwijk. "Zo blijf ik

lekker in mijn vak, zij het wat

rustigeraan."En thuis? Daar

is mevrouw Meijer de baas

over potten en pannen. "Uit

praktisch oogpunt, want ik

ben altijd eerder thuis dan

Hans", verduidelijkt ze. "!k

kook wel als we thuis gas-

ten hebben", vult Hans aan.

Er blijft nu toch veel tijd

over. Hoe gaat hij dat vul-

len? "We hebben een eigen

huis, waar altijd wat aan te

doen is. Maar bovenal ben ik

druk met mijn boot", vertelt

hij. De Meijers hebben een

prachtige kajuitboot met

een lengte van 12,5 meter,

waar ze de Nederlandse

binnenwateren mee beva-

ren. Mocht u het schip zien

varen, maar geen Hans aan

het roer? Dan is hij vast in de

kombuis te vinden!

Q, ^>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 16 september

en de verdere in week 38 door het college genomen besluiten

zijn 23 september vastgesteld De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Werkzaamheden aan de Vuurboetstraat

Op 6 oktober start de gemeente met de werkzaamheden

aan de Vuurboetstraat. Het werk zal medio december 2008

gereed zijn. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een

infiltratie riool (schoon water zakt in de bodem weg). Tevens

wordt de rijbaan voorzien van nieuw bestratingsmateriaal. De

bewoners van de woningen en bezitters van de garages zullen

door middelvan een (bewoners)brief op de hoogte worden

gesteld van de werkzaamheden. Op de garagedeuren wordt

tevens deze melding aangebracht.

Verruiming sluitingstijden horeca tijdens weekend Ai CP

De horecaondernemers die beschikken overeen rechtsgeldige

exploitatie, de gelegenheid te bieden i.p.v. 03.00 uur tot 04.00

uur voor publiek geopend te zijn tijdens de nacht van vrijdag

3 oktober op zaterdag 4 oktober en van zaterdag 4 oktober op

zondag 5 oktober 2008.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat

doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden

dat stoeptegels niet goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien

hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak

kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De

open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11,00 - 15.00 uur

en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op

het terrein van de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. De

dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in

het raadhuis.

In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende infor-

matiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal

waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke afspraken

maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor

publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten

van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een

gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan ertwee tenten

voorde ingang van het raadhuis waa ronde 1 begeleiding le-.ker

geknutseld kan worden, ledere bezoeker van de Open dag krijgt

een gratis toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 september. Op de

agenda staat:

Opening

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen van 2 september 2008

- Hamerstuk Vaststelling jaarrekening 2007 openbaar

- Personele kosten

- Herbenoemen restantbudget Bereikbaarheid Kust 2005 -

- Wijziging par keerverordening i.v.m. invoering herstructure-

- Subsidie vakonderwijs muziek

- Begrotingsrapportage 2008-2

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Deentree

vindt u aan het Raadhuisplein De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 1 oktober

vanaf 20.00 uur in de raadzaal De deuren gaan om 19.30 uur

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein Op de agenda

-Opening

-Vaststelling ^gend^

- Besluitenlijst vergadering van 21 augustus 2008

-Vaste agendapunten a. inbreng van derden over voorontwerp-

bestemmingsplan Boulevard Noord" met name over het stuk

grond aan deTjerk Hiddesstia^t

- Buurtgericht werken

-Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel

over onderwerpen op de agenda als over eeneigen onderwerp.

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmeld ing

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een

aparte b jlage. Deze teel enting mag niette uitgebreid zijn en

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets de 'gel jks. Nsast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Reiniging CFT rolemmers

zg en 30 september, 2 en 3 oktober worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen

van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan

totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook

nai7.30uzljn.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Bakkerstraat 2a t/m 2d, gedeeltelijk veranderen gevel beg.ine

grand, ngekomen 15 september 2008. 2008-179 Lv

- Brederodestraat 69, gedeeltelijke sloop bijgebouwen, inge-

komen 15 september 2008, 2008-180S.

- Brederodestraat 69, gedeeltelijk veranderen woning, ingeko-

men 15 september20o8,20o8-i8iRv.

Bentveld-

-Zandvoortselaan 293, gedeelte ij-: .erg roten woning, ingeko-

men 17 september 2008, 2008-182LV.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Kostverlorenpark,7 stuks Salix Alba, Schietwilg, 15 Stuks Acer

pseudoplatanus. Gewone Esdoorn, 16 stuks Prunus serotina,

Amerikaanse vogelkers en 30 stuks dode Pinus Nigra, zwarte

den, aanvraag ingekomen op 1 juli 2008, i.v.m. dunning in het

duinlandschap, geen herplant plicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en)

ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens open mgst jdsn Belanghebbenden kunnen binnen een

termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte-

I jk ken-jaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging ontwerpbeslu iten

Vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO
Het college is voornemens om mettoepassing van artikel 19 lid

1 van de Wet op de Ruimte! jke Cider: ng vi ijst e II ing te verlenen

van de bepalingen van het bestemmingsplan "Cent rum" voor

het oprichten vaneen Brede School met woningen en parkeer-

garage op het perceel gelegen tussen de Prinsesseweg en de

Cornelis Slegeisita^t

De bouwaanvraag met bouwtekeningen, ruimtelijke onder-

bouwingen overige bijlagen liggen met ingang van 26 septem-

ber 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar ma-

ken tegen de voorgenomen vrijstelling. Schriftelijk dienen

Zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij het college van

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort (Postbus 2,2040

AA Zandvoort). U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"zienswijze" te vermelden. Voor mondelinge reacties kan een

telefonische afspraak worden gemaakt met de heerJ. A.Sand-

bergen of de heer R.den Blanken van de afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene

nummer: 023 -5740 100.

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Kosterstraat 13a, bouwvan een winkel met opslag, verzonden

18 september20o8,20o8-037Rv.

Kapvergunningen verteend

- Kostverlo ren straat 123,2 dennenbomen, verleend op 26 sep-

tember 200B

- Kostverlo re nst raat 91,8 coniferen, verleend op 26 september

- J. van Stolbergweg 17, 1 dennenboom, verleend op 26 sep-

tember 2008

Gemeente Zandvoort
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Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Kapvergunning geweigerd

-Bramenlaan 2 gebouwde Duinkraal, 2 dennenbomen en 6 po-

pulieren, aanvraag ingekomen op 28 februari 2008, ivm aanleg

parkeerplaatsen en ontsluitingsweg voor de brandweer.

Verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen AlGP

De gemeente Zandvoort zal op 5 oktober 2008 verkeersmaatre-

gelen nemen volgens het "Verkeerscirculatieplan voor zomerse

dagen en grote evenementen op het Circuit Park Zandvoort

(CPZ}", vastgesteld door het college van burgemeesteren wet-

houders op 18 september 2007. Onderdeel van dit plan Iso.a. de

van Speijkstraat en het Stationsplein geheel fysiek af sluiten

ten gevolge van grote voetgangersstromen van het NS station

richting het evenement AiGP op het Circuit Park Zandvoort

en v.v.; Het college van Burgemeester en Wethouders deelt

mede dat tijdens de Ai Grand Prix op 5 oktober de volgende

maatregelen getroffen worden:

1.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retrore-

flecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage i van het RVV 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008

tussen 07:00 en 14:00 uur op de volgende locaties:

-de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeestei

van Alphenstraat;

-deTjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphen straat;

- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat;

- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennepweg;

-de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de Zeestraat;

2.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retrore-

flecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlageivan het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

kens 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008 tussen 14:00 en 19:00

uur op de volgende locaties:

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard

Barnaart;

-de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondel laan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

-deTjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

- de Trom pst raat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat;

- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat;

- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennep-

- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van Speijk-

- deVan Lennepweg bij de aansluiting met deVondellaan;

- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus

PThijsseweg;

- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de

leeiiij-ijit.

- de Burgemeester Engelbertsstraat bij de aansluiting met de

Zeeitrsat.

-deHogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engel berts-

- de Marisstraat bij de rotonde met de Brederodestraat -

Ingenieur Friedhoffplein.

- de Brederodestraat bij de rotonde met de Brederodestraat -

Ingenieur Friedhoffplein;

- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de

Meester Troelstrastraat;

-de Meester Troelst rast raat bij de aansluiting met deCort van

der Lindenstraat;

3. het Instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Barnaart

tussen de Burgemeester van Alphenstraat en de Burgemeester

Enge beitsstraat door plaatsing van de borden conform model

C02 en C03 van bijlage wan het RVV 1990 voorde periode van

afvoer van de bezoeker van i4:oou tot ig:oou;

4. het instellen van een gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van

Je Bi.i! ge meester van Alphenstraat voor verkeer op de Tromp-

straat, de Tjerk Hlddestraat, de Van Galenstraat, de Vondel-

laan en de toegang tot het c i reu it-ter rein (Burgemeester van

Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model

D05 van bijlage ivan het RVV 1990;

5. het instellen van een parkeerverbod van 3 tot en met 5 ok-

tober 2008 door het plaaten van borden E01 van bijlage I van

het RVV ïggo op de volgende locaties:

-in het Wagen makerspad op de locatie waar de parkeervakken

Zodoende is de doorgang voor hulpdiensten voor het eve-

nement op het het Gasthuisplein en het Circus Zandvoort

gewaarborgd.

Bewoners en ondernemers worden verzocht de doorrijpas voor

afsluitingen op een goed zichtbare locatie achter de voorruit

van de auto te plakken, hierdoor ontstaan er geen problemen

met de herkenbaarheid van de belanghebbende voor de hulp-

diensten en bevoegde verkeersregelaars.

Overige verkeersbesluiten

l\i|!:v.i ndaagopwww.zandvoort.nl voor verkeersmaatregelen

in het kader van het Shanty-korenfestival op zondag 28 sep-

tember20o8.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingsti een Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaaischi ft.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-1700 uur en vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft uaan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



VOETBAL -ZATERDAG VOETBAL AUTOSPORT

Zaterdagvoetballers laten kans op 3 punten liggen Wachten op eerste punten
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft uit tegen Amstel-

veen/Heem ra ad de kans op de eerste gewonnen wedstrijd

van dit seizoen laten liggen. Bij een 1-1 stand kregen onze

plaatsgenoten in een zinderende eindfase een groot aantal

opgelegde kansen, maar het doel werd niet gevonden.

Bij aanvang

wel Hans En_

Stobbelaarweer in staat om
hun basisplek in te nemen

alleen Sven van Nes is nog

niet speelklaar na de bles

uva ren zo- Zandvoort begon goed aan de

I als Stein wedstrijd en had vooral het

eerste half uur het beste van

het spel. Amstelveen kondaar

slechts een paar aanvallen

tegenover stellen, alhoewel

su re die hij in de eerste wed- er één of twee door de nog

strijd opliep. steeds in uitstekende vorm

verkerende Boy de Vet on-

schadelijk moesten worden

gemaakt. Vlak voor rust kreeg

Zandvoort eindelijk de belo-

ning voor hun aanvalsdrift.

Een bijna perfecte steekpass

van Nigel Berg bracht Remco

Ronday in stelling die via een

schot in de korte hok de kee-

per het nakijken gaf, 0-1.

Na de rust probeerden de

gastheren om de opgelopen

achterstand goed te maken.

Za ndvoort begon achteru it te

voetballen en maakte min of

meer dezelfde fout als in de

wedstrijd tegen HBOK, het

leunde weer op de verdedi-

ging zonder dat daar aan-

vallende acties uit kwamen.

Met een kl eine 20 minuten

te gaan liet de snelle aan-

voerder van Amstelveen zijn

hielen aan de Zandvoortse

verdediging zien en maakte

de op dat moment verdiende

gelijkmaker. Dit was en sein

vooreen laatste kwartierdruk

op het Amstelveense doel.

Echter wie van Zandvoort de

kans ook kreeg, hoe zwaar

de druk ook was, Amstelveen

wenste niet te capituleren.

Steeds was een been, een

paal of een lat die de verdien-

de Zandvoortse overwinning

in de weg zat. De uitmuntend

leidend e scheidsrechter blies

af bij de stand 1-1 waardoor

Zandvoort nog steeds niet

het zoet van de overwinning

heeft mogen smaken.

Komende week speelt

Zandvoort thuis tegen ZOB.

De bewoners van Zuidoost

Beemster wonnen verras-

send met 2-0 van HBOK,dat

wel twee doelpunten afge-

keurd zag worden. Zandvoort

is dus gewaarschuwd!

Overige uitslagen 2e klasse

A: DVVA - WV-HEDW, 2-0;

HCSC-Swift, 0-2; Marken

-

ZCFC,3-oen Monnickendam
- Kennemerland,o-2.

ZSC-softballers bevestigen titel

De heren softballers van ZSC hebben de afgelopen week

laten zien dat de titel in de 4e klasse C niet voor niets in

Zandvoort terecht is gekomen. De thuiswedstrijd tegen

nummer twee Vennep Flyers 2 werd met 13-3 gewonnen en

zaterdag moest degradatiekandidaat DIO er op eigen veld

in Haarlem met 1S-4 aan geloven.

Nadat Vennep Flyers in deie

inning een 0-1 voorsprong

had genomen, zette de

ZSC-aanval de achterstand

al in de gelijkmakende slag-

beurt om in een 2-1 voor-

sprong. Tjeerd Buijsen Peter

Douma wisten met behulp

van honkslagen van Ben

Draijer en Ruud Bijl voor 2-1

te zorgen. Een ru n va n Jeroen

van 't Wout vergrote in de 2e

inning de voorsprong naar

3-1. In de 3e inningnam ZSC

definitief afstand op basis

van vier honkslagen, waar-

ondereen homerun van Alex

Verhoeven. Ook Douma, Bijl,

Marcel Paap, Jeroen van 't

Wout en Hans Rijn ders scoor-

den, 9-1.Vennep Flyers kwam

in de volgende slagbeurt

nog terug tot g-2. Nadat

onze plaatsgenoten in de in

de gelijkmakende slagbeurt

niet hadden weten te scoren,

wist Vennep Flyers opnieuw

de thuisplaat te bereiken,

g-3. Een tweede homerun

van Alex Verhoeven waarop

ookJeroen van Soest, Bijl en

Paap scoorden betekende

dat er een verschil van tien

punten ontstond, waardoor

de wedstrijd voortijdig be-

ëindigd kon worden met

een 13-3 overwinning voor

ZSC. Bu ijs werd met de cij-

fers 3x3-5 lag, ix4-wijd en 3

honkslagen tegen de win-

nende werper. Verhoeven

was met drie honksl agen,

waarvan twee homeruns,

uit vier beurten de beste

slagman.

DIO

Voor de uitwedstrijd te-

gen degradatiekandidaat

DIO moest ZSC een beroep

doen op een aantal inval-

lers, waaronder de werpster

van het damesteam Wilma

van Riemsdijk. Zij speelde

een uitstekende wedstrijd

in het midveld en ook in het

slagper k stond ze haar 'man-

netje'. Danny van Soest, Ben

Draijer (3 uit 5), Jeroen van 't

Wout (4 uit 5), geholpen door

stootslagen van Ed Koperen

Meivin Koelemeijer, zorgden

voor een 0-4 voorsprong in

de openingsslagbeurt. DIO

stelde daar op het werpen

van Han van Soest (0-1-9)

twee run stegen over, 2-4. Na

een puntloze 2e inningsloeg

ZSC in de 3e inning opnieuw

toe. De werper van dethuis-

club moest andermaal vier

runs toe staan. Vier honksla-

gen waaronder een 3-honk-

slag van Jeroen van 't Wout

leverde ook runs op van

Wilma van Riemsdijk, Hans

Rijnders en Han van Soest,

1-8. In de 4e inning scoorde

alleen DIO (2-8), terwijl de

stand in de 5e inning onge-

wijzigd bleef. In de 6e inning

sloeg de ZSC-aanval de ver-

dediging van DIO volledig

weg. Een solohomerun van

Ben Draijer was de inleiding

voor een slagbeurt waarin

ook Bijl (zx), Van 't Wout,

Van Riemsdijk, Rijnders, Han

van Soest, Ed Koper, Danny

van Soest en opnieuw Ben

Draijer wisten te scoren,

waardoor het 2-18 werd. Dat

DIO in de gelijkmakende 6e

slagbeurt nog op 4-1 8 kwam
deerde de Zandvoortse for-

matie niet meer. Komende

maandag 29 september om
ig.30 uurwordt het seizoen

besloten met een thuiswed-

strijdtegen Bloemendaal.

Het zijn zware tijden voor het nieuwe zondagelftal van

SV Zandvoort. Na twee wedstrijden nog geen punten

en 16 doelpunten tegen waar er maar 4 voor geprodu-

ceerd werden, is een slecht saldo. Zondag moesten Jamal

en zijn mannen naar De Brug, altijd een uiterst lastige

tegenstander.

Ook nu weer, hoewel

Zandvoort vooral in de eer-

ste helft niet slecht speel-

de. Het nam zelfs brutaal

de leiding na een doelpunt

van Achmet Bayar. Hierna

bleef de wedstrijd rede-

lijk in evenwicht totdat de

doelpuntenmachine van

De Brug op toeren kwam. In

korte tijd scoorden Daviod

Jaminaco, Dura Turncer en

Bader Asah voor de thuis-

club. Zandvoort kon daaral-

leen nog een doelpunt van

dejonge Rim Gerdamanak

tegenoverstellen, waarna

BASKETBAL

de Zandvoortse keeper nog

2 keer de bal achter zich te-

gen het net hoorde gaan,

5-2. Komende zondag komt

DSK.dat zon dag thuis tegen

Bloemendaal op 2-2 bleef

steken, op visite. De club uit

Haarlem staat op de derde

plaats met 2 gewonnen
wedstrijden en 1 gelijkspel.

Overige uitslagen 4e klas-

se D: Geel Wit - Olympia

Haarlem, t-5; SVIJ-Alliance

'22, 1-1; Zwanenburg -

Ripperda, 1-0 en Concordia

-Schoten, 6-0.

Gewenste start

basketbalteams
Zowel de dames als de heren basketballers zijn de nieuwe

competitie voortvarend van start gegaan. Beiden speel-

den tegen teams waarmee ze in het verleden grote moei-

te hadden maar wonnen afgelopen weekend van ze. De

dames in Amsterdam tegen USz met 54-73 en de heren

vrijdagavond uit tegen GBM/Volendam met 65-74.

Trainer/coach Richard Koper

was trots toen hij kon mel-

den dat al zijn dames ge-

scoord hadden. Al vanaf de

eerste jump off nam Lions

de leiding om die geduren-

de de hele wedstrijd niet

meer af te staan. De eerste

drie kwarten waren voorde

Zandvoortse dames, alleen

het laatste kwart werd ge-

deeld. Opvallend is de nieu-

weling Bereis Metz.Zij heeft

in Turkije in de nationale

selectie gespeeld. Alhoewel

zij een aantal jaren geen

bal meer heeft aangeraakt,

kan de kennertoch zien dat

zij veel voor Lions kan be-

tekenen. Topscores werden

genoteerd voor Martine

Loos (16), Sabine Dijkstra en

Wendy Bluijs (iederi2).

Heren

Volendam speelt al jaren sa-

men en is een geroutineerde

en geduchte tegenstander.

Het is daarom prettig te zien

dat hetZandvoortseteammet

goed basketbal aan de goede

kant van de score is gebleven.

Zowel verdedigend als aanval-

lend heerste de teruggekeer-

de Niels Crabbendam onder

de borden. Daardoor kon Ron

v.d. Meij zich op de flanken

uitleven met afstandschoten

die vaak vielen. Op het mo-

ment in het vierde kwart dat

de thuisclub de aansluiting

dacht te hebben gemaakt,

sleepte SanderVerboom met

een aantal 3-punter de zaak

toch nog richting Lions om
uiteindelijk een fraaie over-

winningte halen.

Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen

vormen rijdersduo Al Team Nederland
Ai Team Nederland kiest voor het komende AiGP World Cup of Motorsport-seizoen voor

Robert Doornbos en Jeroen Bleekemolen. Het is voor het eerst dat het team ervoor kiest

om met twee coureurs de strijd aan te gaan. Met kersvers Porsche Supercup kampioen

Bleekemolen en voormalig Fi-coureur Doornbos heeft Ai Team Nederland een kwalitatief

hoog rijders duo in huis gehaald.

Wat betreft de verdeling

van races tussen beide cou-

reurs zal het om en om zijn,

een roulatiesysteem dat al-

leen Frankrijk in het eerste

AiGP-seizoen hanteerde.

Bleekemolen neemt de

openingsrace op Zandvoort

voor zijn rekening, waarna

Doornbos zijn debuut maakt

in het Chinese Chengdu.

Bleekemolen neemt daarna

Maleisië, Indonesië, Portugal

en de race op 29 maart (de

locatie hiervan wordt nog

bevestigd) voor zijn rekening.

Doornbos komt verder in

actie bij de races van Nieuw

Zeeland, Zuid Afrika, Mexico

en de seizoensfinale op het

circuit van Brands Hatch.

De 26-jarige Doornbos: "Dit

is een hartstikke mooie ge-

legenheid die zich nu voor-

doet. Ik doe er altijd alles

aan om op het hoogste ni-

veau in de autosport actief

te zijn en mij op deze manier

scherp en paraat te houden.

AiGP past, zeker met de in-

troductievan Ferrari, perfect

daarin. Daarnaast vind ik het

heel bijzonder om voor je

land uitte mogen komen. Ik

denk.en hoop,dat Jeroen op

Zandvoort een goede start

maakt en voor mij een mooi

uitgangspunt in China cre-

ëert, waar ik ooit voor Red

Buil mijn beste Fi-race heb

gereden."

Bleekemolen over het nieu-

we seizoen:"lk ben ontzet-

tend blij dat ik na mijn eer-

ste contact met AlGP nu

ook de nieuwe fase 'AiGP

Powered by Ferrari' mee
kan maken. Betere auto's,

betere banden, aanpas-

sing in de reglementen.

Het biedt ons denk ik weer

een grotere kans optimaal

te presteren. Na de test van

vorige week ben ik enorm

gemotiveerd en ik zie geen

enkele reden waarom wij

ons niet in het titelgevecht

kunnen mengen komend

Seatholder Jan Lammers:

"Zonder andere coureurs te

kort te doen denk ik dat we
met onze keus voor Robert

en Jeroen echt een prach-

tig rijders duo hebben. We
hebben ook getracht te

luisteren naar de wensen

van het publiek. De resul-

taten van zowel Robert als

Jeroen spreken echtervoor

zich. Robert is natuurlijk

gezegend door de magie

van de Formule i en heeft

ook in deChampcar uitste-

kend gepresteerd en Jeroen

heeft zowel binnen AiGP

als daarbuiten veel laten

zien. We gaan er een mooi

jaar van maken!"
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Jan Lammers opent

Rob Slotemakerstraat

Met het doorknippen van het lint, heeft Jan Lammers of-

ficieel de Rob Slotemaker straat geopend in Zandvoort.

Sinds 18 september bestaat er een permanent slipgevaar

bij de ingang van huidige anti-slipschool, aan de voorma-

lige Vondellaan.

Jan Lammers, ooit

begonnen als baan-

spuiter, is inmiddels

een groot coureur en

teameigenaar van

een groot raceteam.

Met het RacingTeam

Oranje, het Ai GP

team en een actieve

loopbaan als coureur

heeft Jan een druk be-

staan. Gelukkig had

hij toch even tijd kun-

nen vrijmaken voor

het openen van 'zijn'

Rob Slotemakerstraat.

Een initiatief van Slotemakers

anti-slipschool.

Jan is zeer content met het

bestaan van dezestraat:"Rob

krijgt hiermee de eer die hem

toekomt. Hij was zijn tijdver

vooruit toen hij in 1957 de

anti-slipschool oprichtte en

ook aan de basis stond van

de huidige Rensportschool

Zandvoort. Inmiddels zijn

beide organisaties diep ge-

worteld in de wereld van rij-

vaardigheidstra inin gen, nog

steeds volgens de principes

ZSC'04 begint goed aan het seizoen

Het begon met een valse start op 5 september, maar in-

middels heeft ZSC'04 a ' weer twee wedstrijden gewonnen

in de tweede klasse. Afgelopen seizoen wisten de Zand-

voorters naar deze klasse te promoveren met zeer mooi

futsal.

opvallend afgetrainde Mark zijn doelpuntje r

Bij de eerste wedstrijd,

waar ZSC'04 °P bezoek

kwam bij De Stal '81, lie-

ten de Zandvoorters de

Spaarndammers achter in

tranen. ZSC'04 won met 2-7,

waarbij de nieuwe aanwinst

MauriceMolvan grote waar-

de bleekte zijn.

Afgelopen vrijdagavond in

de Korverhal was de ploeg

van coach Marcel Paap we-

derom succesvol met een

aantal bekende namen zo-

als aanvoerder Michel van

Marm, keeper Sander van

der Wal, Nicky en Mitcheil

Post, Bas Lemmens en een

Hoppe. ZSC'04 kwam in ac-

tie tegen TT/Goodnight dat

vooraf door Paap werd be-

stempeld als 'lastig'. De zor-

gen bleken uiteindelijk niet

terecht, want ZSC'04 begon

weliswaaraarzelend aan het

duel, maar na de eerste helft

keken de bezoekers al weer

tegen een 5-0 achterstand

aan. TT/Goodnight kwam in

Lemmens en Mitcheil Post

waren de meest productieve

spelers bij ZSC'04. De eind-

stand, op het nieuwe score-

bordje, werd bepaald op 8-3.

"Het zijn weer drie punten

en dat is aan het begin van

het seizoen altijd lekker", was

het nuchtere commentaar

van de Zandvoortse coach

de tweede helft even terug, na afloop. In de stand staat

maar het verschil werd nooit ZSC'04 aan kop met zes pun-

kleinerdan vier doelpunten, ten uit twee gespeelde wed-

Keeper Van der Wal pakte strijden.

van Rob zelf." Lammers zelf

draagt de organisatie een

warm hart toe en werkt nog

regelmatig samen met het

organiseren van zijn eigen

incentives.

Precies 29 jaar na het over-

lijden van Rob Slotemaker

heeft Zandvoort nu zijn ei-

gen Rob Slotemakerstraat, bij

de ingang van Slotemakers

anti-slipschool. Slotemaker

overleed in 1979 tijdens

een race op het circuit van

Zandvoort.
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Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeer smaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op één

van de mooiste locaties van de boulevard gelegen.

Door de iets hogere ligging op een royale kavel van 730 m2
en de fraai

aangelegde voortuin ziet u vanuit de living alleen het prachtige levende

schilderij van de zee in al zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat u

vooral de ruimte en de rust ervaart. De villa beschikt verder over 3

slaapkamers, oprit, garage voor 2 auto's, diverse zonneterrassen en uniek

zee- en duinzicht.

• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m'

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gebruiksopperv lakte thans ca. 165 m2

Vraagprijs:* 1.595.000-

in prijs verlaagd

<s>

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Grederode straat!

Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeftalle ingrediënten in zich om

echt "thuis" te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,

eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met

privacy Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf

de sfeer te komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd

• Originele paneeldeuren in alle vertrekken

Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer

Gebru iksopperv lakte ca. 110 m!

Vraagprijs: €398.000,--

rustig gelegen

£36I£>

Brederodestraat 109
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere

vrijstaande villa op een kavel van 1734 m 2

direct achter de Zuid-boulevard

van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor

design en sfeer omgetoverd tot een adembenemendevilla op een werkelijk

prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living

met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,

2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto's en een royale garage

voor 3 auto's. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één

geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch

sproeisysteem, tulnverlichting en diverse zonneterrassen.

Gebru iksopperv lakte ca. 225 m 2

(excl. garage), inhoud ca. 1 100 m'

Vraagprijs: €2.199.000,-
<S>

Burg. van Fenemaplein 4/6
Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement (verbouwd naar 3

kamers) met zeezicht aan woonkamerzijde en aan de achterzijde uitzicht

op het dorp. Er zijn balkons aan zowel land- als zeezijde en het complex

beschikt over een lift

Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand

Berging in de onderbouw

Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk

Gebruiksoppervlakteca. 100 m2

Vraagprijs: €239.555,-
&>

Piet Leffertsstraat 30
In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met

voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur en

achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke Zuid-duinen.

Alle voorzieningen (openbaarvervoer, winkels) zijn eveneens op

loopafstand. De woning is keurig bewoond en onderhouden, heeft goede

uitbouw- mogelijkheden, echter dient gemoderniseerd te worden.

Mogelijkheid voor uitbouw begane grond

Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren

Gedeeltelijk dubbelebeglazing en kunststof kozijnen

Gebru iksopperv lakte ca. 100 m2
, perceel opp ervl. 169 m 2

Vraagprijs: €349.000,-

',

Jac.Van Heemskerckstraat65
Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u?

Deze kans kunt u niet naast u neer leggen. . . Dit 4 kamer appartement

(v/h 3 kamers) op de 4' tevens hoogste verdieping heeft prachtig uitzicht

over zee, strand, boulevard en een heerlijk zonnig balkon op het zuidwesten.

De inpandige garage is bij de vraagprijs inbegrepen. Het complex beschikt

over een lift.

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Ca. 50 meter van het strand gelegen

Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde

Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden

Gebruiksoppervlakteca. 90 m2
(incl. het balkon)

Vraagprijs € 279.000,-- Ind. garage
&
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Middenboulevard

Niet alle marktkooplui blij

Niet alle marktkooplui zijn blij met hun nieuwe plaats. Anders dan het college wil doen

geloven, stonden er vorige week woensdag, de eerste dag op het Zwarte Veld, toch een

viertal kramen in de Koningstraat en wel met hun achterkant naar de markt toe. Woens-

dagochtend had de burgemeester zich in alle vroegte naar de nieuwe plaats begeven en

zich van de nieuwe situatie op de hoogte gesteld. Ook wethouder Wilfred Tates kwam in

de ochtend even langs.

JPORT
Eerste winst

zate rdagvoetba 1 1e rs

Het publiek maakt het ken- aantal kooplui echter was pen achter mij langs. Gelukkig

nelijk niets uitwaardemarkt niet bepaaldgelukkig."Zokan weten mijn vaste klanten

staat en hoe hij staat. Een ik niet werken. De mensen lo- mij te vinden maar anderen

zien mij, en mijn buren, niet",

briest Mark Waasdorp van de

Kruiden-en Vitaminetuin. Hij

heeft bij de twee woordvoer-

ders van de markt geklaagd

en wil een nieuwe stek. "Er

zijn er een paar die later dan

ik op deze markt kwamen
staan. Die hebben nu veel

betere plaatsen dan ik en

dat is volgens mij niet juist",

legt hij uit. Voorlopig krijgt

hij nog nul op rekest maar

Waasdorp laat het er niet bij

zitten. Ook een paar andere

collega's van hem zijn niet

echt ioo% tevreden. Daarom

konden de ambtenaren van

de gemeente nog niet defini-

tief de plaatsen uitzetten en

zullen daar een paar weken

mee wachten. Ondertussen

moet het college maar eens

nadenken, misschien is het

een optie om de kramen in de

Koningstraat om te draaien

zodat het marktpubliek ook

hun uitgestalde waren kan

GP In de
ZANDVOORT, THE NETHERLANDS Alles O
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Markt op Zwarte Veld

'Het was een zwarte

dag voor die kooplui'

ReaptNun

Natuur Allinson met

walnoten € 1,25

Race aanbieding:

4 croissants € 2,95

.

«.gratisbroodopdeplank.n

an f;

.__ _._. _.. . jndom
A1GP World Cup
of Motorsport
powered by ferrari

ALLE MONTUREN
50% KORTING

ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Auto Strijder

Zandvoort
Zie onze advertentie
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Afgelopen zondag werd de ne editie van het Shanty- en

Zeeliederenfestival georganiseerd. De 10 deelnemende

koren hebben, ook door het schitterende weer, duizen-

den mensen naar het centrum van Zandvoort getrokken.

Bij ieder podium was het overvol en de toehoorders, maar

ook de 'artiesten' hebben volop genoten.

Het voorafje in Nieuw van ieder koor. Het groot-

Unicum was al een graad- ste applaus was voor de

meter voor datgene wat in Weespertrekvaart Mannen,

het centrum zou volgen. Een die een schitterende ode aan

volle Brink reageerdetijdens Zandvoort brachten.

de 'openingsceremonie' en-

thousiast op de optredens
vervolg op pagina 7

OPEN HUIS
iSchaik Omaco

Kijk voor de deelnemende woningen

op pagina 12 of in onze Woonspecial

11 oktober
Open Dag Gemeente Zandvoort.

Kom langs en maak kennis met
uw gemeente!

U leest er meer over in de gemeenteadvertentie

I
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Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

£
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

- Verzorging van overledene -

- Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Evert H. Scliwoitzor

Vooreen stijlvolle en verzorgde uitvaart

BEachXiCLUBTIEN
Wij bedanken iedereen

voor weer een

fantastisch gezelligjaar!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Jullie samen is heel bijzonder

wij vindenjullie een geweldig paar
vriendschap, vreugde, warm en teder

echte liefde, ai 45jaar!

Hans en Mary Wobma
Van harte gefeliciteerd

met jullie 45ste trouwdag

WATERSTANDEN
ZonóSQ S oktober...

...laatste dag van het seizoen.

Club Nautique
T6L. 025 - S71 S7 01 *

www.clubmautique.nl

BURGERLIJKE STAND

20 SEPTEMBER - 26 SEPTEMBER 2008

Geboren:

OlivierThymen, zoon van: Boon, Wil bert 01 ivier en: Molenaar,

Melany.

Jim, zoon van: van Dam, Jeroen en: 5chaapsmeerders,

Margaretha Dina.

Ondertrouwd:

5charff, Johannes Marinus en: Bon ga arts, Maria Johanna

Wilhelmina.

Gehuwd:
Feizaskari,Siroos en:Aghai, Delaram.

Heesemans, Ronald en:5erkel, Claudia.

Kuiper, Michael Cregor en: Kolk, Susanna Regina.

Schouten, Jacobus en: Elen ba as, Mariëlle Natalie.

Overleden:

Boon ge b. de Wid, Wilhelmina Cornelia, oud gojaar.

Schoenmaker geb. Gorter, Johanna Catharina,oud 94 jaar.

OKTOBER Hooc LaagW A
Hooc

T
Laag

E
Hooc

R
Do 2 01.45 06.02 14.15 18.15

Vb 3 02.25 06.35 14.44 18.50

Za 4 02.55 07.10 15.26 19.26

Zo 5 03.25 07.40 15.45 19.57

Ma 6 03.55 08.09 16.26 20.30

Dl 7 04.46 08.46 17.00 21.03

Wo 8 05.35 09.46 17.56 22.55

Do 9 06.35 11.25 19.06

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.30 uur Pastor D. Duijvesen ds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht,

www.aap-parochle.nl

10.30 uurOecumenische Viering

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C.v.Polvliet

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt CRATI5

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie AcquisiTiE: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06-460 460 26 gillis@zandvoort5ecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman ojfset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Marley



Zandvoort komende

maanden weer 'verstopt'

Het verkeer naar en in Zandvoort zal de komende maan-

den weer hinder ondervinden van werkzaamheden. Het

werk in het kader van de reconstructie van de 'Kop van de

Zeeweg' zal vanaf maandag 6 oktober weer hervat wor-

den voor de laatste fase. En het verkeer komende vanuit

Bentveld richting Zandvoort Noord zal vanaf 7 oktober om

moeten rijden omdat een deel van de Kostvertorenstraat

afgesloten zijn wegens rioleringswerkzaamheden.

De provincie zal de volgen-

de werkzaamheden op de

'Kop van de Zeeweg' laten

uitvoeren: herinrichting

van de grote parkeerplaats,

de inrichting van het boule-

vardgebied, de aanleg van

een ventweg langs de hore-

cagelegenheden met laad-

en losplekken, en de aanleg

van eenfietspad daarlangs.

De grote parkeerplaats zal

daarom worden afgeslo-

ten. Er zal sprake zijn van

lichte verkeers hinder maar

de doorstroming is ge-

waarborgd. De aannemer

hoopt het werk voor eind

mei 20og op te kunnen le-

veren.

Nieuw riool

Op 7 oktober zal de aan-

nemer die belast is met

de uitvoering van de rio-

leringswerkzaamheden in

de Kostverlorenstraat deze

straat afsluiten. Omdat
het riool wat dieper komt

te liggen zal er over de vol-

le lengte van de weg een

ontgraving plaatsvinden

zodat de aannemer goed

aan het riool kan werken.

De nutsbedrijven leggen

de kabels in de strook langs

de perceelgrens. Op enkele

plaatsen worden de water-

leidingen en brandkranen

vervangen en worden ka-

bels vernieuwd. Er komen

aan de westkant (dorps-

kant) nieuwe trottoirban-

den en deverlichtingwordt

volgens de huidige normen

aangepast. Het streven is

om rond de kerstperiode de

weg weer zoveel mogelijk

dicht/open te hebben. Na

de jaarwisseling zullen er

nog afrondende werkzaam-

heden plaatsvinden. De

aannemerstreeft er naarde

werkzaamheden vóór Pasen

2009 gereed te hebben.

Tijdens de uitvoering wordt

het busverkeer omgeleid

via de Haarlemmerstraat.

De bewoners moeten er

rekening mee houden dat

ze hun auto enige tijd niet

op de eigen parkeerplaats

of in hun garage kunnen

parkeren.

CARTOON

Al TEAM NEDERLAND TEGEN
DE REST VAN DE WERELD"
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Interessante ruimtelijk model

Middenboulevard

Architect Reinier van Overveld heeft opeigen initiatief een ruimtelijk model voor de Mid-

denboulevard ontworpen. Van Overveld was enige jaren in dienst bij een stedenbouw-

kundig bureau en woont sinds een paar jaar in het bewuste gebied. Na een bewonersbij-

eenkomst over de Middenboulevard kwam hij op het idee om een voorstel te doen.

doorloop van Nesjr.

Na de eerste bewoners-

bijeenkomst in De Krocht,

waarin wethouder Marten

Bierman en burgemeester

Meijer aangaven alleen een

rekenmodelte maken, begon

het bij Van Overveld te krie-

belen. Vervolgens is hij aan

de slag gegaan. "Als je geen

ruimtelijk model maakt kan

je mensen, die al zo lang in

onzekerheid zitten, ook niet

duidelijk maken wat je nu

eigenlijk met het gebied

wilt en dat maakt het las-

tig discussiëren", zegt Van

Overveld. Met zijn plan wil

hij rust en zekerheid bij de

bewoners in het gebied cre-

ëren, daarom ging hij van

het standpunt uit dat er in

principe niet gesloopt zal

gaan worden. Tevens wilde

hij de leefbaarheid het ge-

hele jaar door verbeteren

met de nieuwe gebouwen,

zodat weer en wind minder

kans krijgen. Als derde wil

hij de grootschaligheid van

bepaalde gedeelten van het

gebied beter laten aanslui-

ten op het achterliggende,

kleinschalige centrum van

Zandvoort. "Geen nieuwe

hoogbouw dus, want dan

ontstaan er windstromin-

gen die heel heftig kunnen

zijn. Verder heb ik zoveel mo-

gelijk standpunten van de

gemeente gebruikt, evenals

over de kustversterking", al-

dus Van Overveld.

Zo heeft hij de 'polen' aan-

gepakt die volgens Bierman

als eerste ontwikkeld zouden

moeten worden. Van Overveld

wil het Badhuisplein omrin-

gen door woningen met ho-

reca en andere gelegenhe-

den op de onderste laag. "Zo

krijg je zelfs met veel wind

toch een prettig plein waar

ook nog eens leuke dingen

georganiseerd kunnen wor-

den, een alternatief gezellig

'Kerkplein aan zee'. De kop

van de Kerkstraat is daarmee

direct indewindluwtekomen

te liggen", verduidelijkt hij.

Voor het Palaceplein,de an-

dere pool, heeft hij iets speci-

aals in gedachten. Hij wil het

hele plein omtoveren in een

kwart piramide die afloopt

naar de eerste ring van het

Paiacegebouw. Tussen de

Fenemaflat en die piramide

moet da neen ruime wandel-

strook richting Fenemaplein

en boulevard komen. De

treinreizigers kunnen zo kie-

zen of ze naar het noorden

dan wel het zuiden gaan en

hebben de ruimte om hun

keuze te maken. De parkeer-

garage moet opnieuw be-

kleed en ingericht worden

zodat er leuke dagactivitei-

ten kunnen plaatsvinden en

opde plekvan het Dolfirama

moet een een horecagele-

genheid komen met een

terras op het zuiden. Het De

Favaugeplein wordt ook on-

der handen genomen door

de ambitieuze architect. Hij

miktoptwee mogelijkheden

waarvan er één zijn voorkeur

heeft omdat die een groot

gebied bij het dorp betrekt.

Zijn plannen kunt u vanaf

donderdag 2 oktober ook

online zien. Als u naar

www.architectenaanzee.

nl surft en klikt op de knop

'projects' en vervolgens op

Middenboulevard, ziet u een

impressie van de visie van

Reinier van Overveld. Ik ben

benieuwd of de gemeente

met hem in zee gaat.

COLUMN
Volgens mij...

wordt het een beestenboel.

Het begint al als ik mijn

huismuisweerinde kamer

ontdek. De hele zomer heb

ik hem of haar niet gezien.

Maar onverwachts voel

je dat er iets niet pluis is.

Ja wel, daar zit dat kreng!

Niet dat ik nou echt bang

ben voor muizen. Maar
toch, brrr. Hij roetsjt me te

vlugwegen is dan onvind-

baar. Op een avond wil ik

de gordijnen dicht doen en

da ar valt 'plof' Piep de muis

zo maar naar beneden! Ik

spring (op mijn manier) een

gat in de lucht.

Nou had ik voorheen 3

katten die dus eventueel het

jachtseizoen zouden kun-

nen open en. Het waren echt

verwende katten die geen

trek hadden in gestampte

muisjes. Inmiddels zijn ze in

de katten hemel. Natuurlijk

kan ik een kat bij de buren

lenen of de Griekse kat Anna

van mijn zoon een weekje

adopteren maar daar heb

ik geen zin in. Want een

vreemd beest in huis is best

even wennen.

Laat ik dan toch maar

even naar de dierenwinkel

gaan om een ouderwetse

muizenval te kopen. Zo'n

Franse guillotine is niet

echt diervriendelijk maar

voordat je het weet heeft

Piep de muis een leuk

vriendinnetje gevonden en

dan is er snel gezin s uitbrei-

ding. Daar zit ik niet op te

wachten. Toeval lig is er een

aanbieding dus in plaats

van i heb ik nu 2 muizen-

gevalletjes. Eigenlijk vind

ik het ondingen en ik vraag

me in stilte af wie straks

dat onthoofde muisje uit

de guillotine haalt? Ik echt

niet! Trouwens, het is bijna

dierendag. Dan kan ik het

natuurlijk niet maken om
z'n doodvonnis te tekenen.

Dag muisje, je mag nog

even blijven in mijn

huisje. Maar daar- c
na? Is het inpakken c

en wegwezen! Zoek £
maar een ander sé

slachtoffer. *
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Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

o

TeL 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 CS (e Zandvoort.

72 •Mob.: 06-45304551 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Website 750,- euro
van creatief ontwerp tot online

Emmawegl Z04Z NT Zandvoort T Q23 573 9711 F 023 573 974?

M 05 523 941154 lwww.nicolepostdesign.nl Einfn@niDolepostdesign.nl

Southern Cross
Modern #

Austratian Cuisine -# *

in Heemstede

is op zoek naar een

enthousiaste en representatieve

medewerk(st)er voor

de bediening

Ervaring in de horeca en

affiniteit met wijn is een pre.

Interesse ?

Bel Peter Edwards: 06-10886916.

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Po V- 1.' Keurmerk veilig Wonen

EVENEMENTEN AGENDA
Week 40 • 2008

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafond?,

kleine eu grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraat 11/3. 2041 CB Zandvoort tel 023-5737888

Studio Total Care bied- u

een ruimte aan om als zelfstandig

Oiidernemer(ster) een pedicuresalon

te starten. Heeft u interesse neem dan

contact op met Feikje Bol.

Studio Total Care
Potgieterstraat 24- 2041 VJ Zandvoort

Tel: (023)-5719633 / 0613023419

*x

Zaterdag

NVM Open Huizen Route

Zaterdag 4 oktober wordt de landelijke NVM OPEN HUIZEN

dag georganiseerd. Ook de Zandvoortse NVM makelaars

Van Schaik Oma co Makelaars, Van der Reijden Makelaardij

en C reeven Makelaardij o.g. nemen hieraan deel. Van 12.00

tot 15.00 uur bent u welkom voor een vrijblijvende bezich-

tiging tijdens deze speciale woondag.

In totaal staat bij ca. 70 wo- Kortom de perfecte dag om
ningen de deur voor u open. uw droomwon ing te vinden!

Villa's, eengezinswoningen, Wenst u meer informatie

appartementen en bunga- neemt u dan telefonisch

lows zijn op deze dag zon- contact op met de deelne-

der afspraak te bezichtigen, mende NVM makelaars:

• Van Schaik Oma co Makelaars

(zie advertentie op pagina 12), tel. 571 294.4.

Van der Reijden Makelaardij, tel. 571 5531

il), tel. 573 9234

Oktober

3-5 AiGP- Circuit

3-4 AiGP dorpsfestiviteiten -Gasthuisplein

12 Jazz in zandvoort - Rita Reijs in De Krocht

12 Langlauf Estafette -Strandpaviljoen 13/14/15

17-19 DNRT -Amateur raceklassen, circuit

19 Classic Concerts - Protestantse Kerk

25+26 Finaleraces -Autoraces, circuit

November

9 Zandvoort 500 -Circuit

16 Classic Concerts - Protestantse Kerk

30 Feestmarkt - Megamarkt door centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Openbare inloopavond

Zandvoorts Mannenkoor

Het Zandvoorts Mannenkoor wil op een bijzondere ma-

nier proberen aan nieuwe leden te komen. Komende dins-

dagavond 6 oktober, tijdens de repetitie, moet ieder lid

minimaal één introducé meenemen, liever meer. Die kan

dan wat sfeer proeven en krijgt een kopje koffie en een

drankje.

Greeven Makelaardij o.g.

(zie advertentie op pagina 2

Daarmee geeft het bestuur

aan dat het niet alleen maar

serieus repeteren is maar

dat er ook tijd voor ontspan-

ning zal zijn. Tijdens deze re-

petitie zal het bestuur ook

mededelen dat de komende

koorreis naar Luxemburg

zal zijn. "Stel dat iedereen

nou eens één introducé

meeneemt dan zijn dat zo

ongeveer 40 mannen. Als

daar 10 van blijven han-

gen, dan zijn weten eerste

spekkoper en ten tweede

weten we dat deze ma-

niervan 'ronselen'werkt en

kunnen we het vaker probe-

ren", zegt bestuurslid Peter

Tromp. De wekelijkse repe-

tities van het Zandvoorts

Mannenkoor zijn in het

Gemeenschapshuis en be-

ginnen om 20.00 uur.

V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



BienveNu officieel geopend
Patisserie/petit restaurant BienveNu, in winkelcentrum Nieuw Noord, is vorige week on-

der grote belangstelling officieel door burgemeester Niek Meijer geopend. Meijer deed dat

door zelf chocoladegebak te maken en te serveren aan en paar gasten. Tevens onthulde hij

een gekoelde vitrine en overhandigde hij de vergunning die hij voor de gelegenheid had in

laten lijsten.

te maken. Hiervoor moest

hij met een mixer slagroom

halfstijf slaan en mengen

met gesmolten chocolade.

Daarmee werden vervol-

gens een aantal vormpjes

gevuld. Toen dit was opge-

steven, kwam er een laagje

vloeibare chocolade over-

heen en werd het versierd.

De gebakjes serveerde de

burgemeester later in het

restaurant aan een twee-

tal gasten. Daarna werd de

koelvitrine onthuld en over-

handigde hij de vergunning.

BienveNu, dat zeer schappe-

lijke prijzen hanteert, is ui-

Meijer werd uitgenodigd termate geschikt om te ge-

om samen met een kok een nieten van een Engelse High

aantal chocoladegebakjes Tea of voor het diner.
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i voor be-

chamelijk

van het centru

geleiding van

beperkte mensen kunnen

onder begeleiding leren ser-

veren en koken. De kruiden

diedechef-kok in de keuken

gebruikt zijn voornamelijk

Bewoners afkomstig uit de tuin van

Nieuw Unicum, waar ook

een project loopt.

SP Zandvoort toch niet opgeheven
De bijzondere ledenvergadering van de SP Zandvoort heeft maandagavond in gebouw De

Krocht besloten de toekomst van de plaatselijke afdeling te onderzoeken. Vorige week

besloot het Zandvoortse SP bestuur om de plaatselijke partij te ontbinden en verder te

gaan als Sociaal Zandvoort. De twaalf aanwezige leden waren van mening dat de afde-

ling alleen door de ledenvergadering kan worden opgeheven en niet door een bestuurs-

besluit.

De bijeenkomst stond on-

der leiding van regio ver-

tegenwoordigster Nora

Swagerman uit Zaanstad.

Tijdens de vergadering,

waarin allereerst waarde-

ring werd geuit voor het

werk van Willem Paap, werd

gesteld datdiensvertrek niet

betekent dat de 5P afdeling

Zandvoort is opgehouden te

bestaan. Naast Willem Paap

en bestuurslid Cees Visser

had nog een derde lid had be-

dankt, veder waren er (nog)

geen opzeggingen binnen.

De 5P afdeling Zandvoort

telt rond de vijftig leden.

Begrip

Het argument van Paap dat

het deelnemen aan vergade-

ringen over niet Zandvoortse

onderwerpen een te zware

belasting is ondervond be-

grip, maar werd niet gezien

als rechtvaardiging voor de

genomen stap. Ook is een

aantal leden van mening

dat Paap te solistisch was

opgetreden. Onder de twaalf

leden waren er vier die geko-

zen zijn ais bestuurslid van de

plaatselijke afdeling. Van hen

had erééntijdens besprekin-

gen in de afgelopen weken

aangegeven tegen opheffing

te zijn.de andere drie waren

van mening dat het zonder

Paap moeilijk is de afdeling

voort te zetten. Tijdens de

vergadering bleken ze ech-

ter wel bereid de toekomst

van de Zandvoortse afdeling

teonderzoeken.De komende

weken zullen de vier overge-

bleven bestuursleden met

Swagerman, de Haarlems

SP-voorzitter Bloem en het

Noord-Brabantse statenlid

Heijmans de toekomstmo-

gelijkheden onderzoeken.

Raadszetel

De vergadering besloot ook

met algemene stemmen
om Willem Paap schriftelijk

te verzoeken zijn raadszetel

ter beschikking te stellen.

Volgens Swagerman is dat

een gebruikelijke procedure,

omdat SP-raadsleden een

overeenkomst onderteke-

nen dat zij bij bedanken

voor de 5P hun zetel be-

schikbaar stellen. Volgens

Heijmans heeft dat echter

geen juridische grondslag,

zodat Paap zonder sancties

zijn zetel mee kan nemen

naar Sociaal Zandvoort.

Mocht Willem Paap zijn ze-

tel beschikbaar stellen, dan

is de volgorde op de groslijst

van de laatste verkiezingen

Henny van Tubergen, Virgil

Bawits, Astrid ten Brink,

Ron Gulien, Alie Castien en

Martijn Rademaker.

Met OOG en OOR
h>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsccourant.nl (of bel $732752)

Zee, al ja ren een begripvoor

hondenbezitters, wordt

het een extra feestelijke

dierendag. Eerst wordt er

een stevige wandeling ge-

maakt, daarna is het heer-

lijk uitrusten op het terras

(bij koud weer binnen bij de

open haard). Verder zijn er

dens de uitreiking van deze diverse stands met allerlei

bijzondere ondernemers- soorten hondenlekkernijen

prijs op donderdag 2 oktober, en worden er honden- en

18.00 uur in het Raadhuis. De dierentijdschriften uitge-

Maandagavond brak

er brand uit in de oude

Mariaschoolaandeprinses-

seweg.Vanwege de slechte

toegankelijkheid werd er

opgeschaald naar grote

brand en werd een water-

wagen opgeroepen, maar

deze kon alweer snel huis-

waarts omdat de brand-

weer de brand al bedwon-

gen had.BurgemeesterNiek

Meijer, die ook ter plaatse

was, belde persoonlijk aan

bij alle buurtbewoners om
deze gerust te stellen en

hun verhaal aan te horen.

Over de oor-

zaak van de

brand is nog

niets bekend.

Het school-

gebouw staat

sinds enige

tijd leeg omdat

het binnenkort

geslooptwordt

vanwege het

omvangrijke bouwproject

touis Davids Carré.

100 jaar OVZ
Met de uitreiking van

het grootste 'Hart voor

Zandvoort' viert de OVZ
haanooste verjaardag. Het

'Hart voor Zandvoort' is een

ereprijs die is ingesteld door

het OVZ Cultuurfonds. Deze

prestigieuze prijswordt uit-

gereikt aan een Zandvoortse

ondernemer die zich met

hart en ziel heeft inge-

zet op sociaal-cultureel

gebied in Zandvoort. Het

hart wordt overhandigd in

de vorm van een kunstwerk.

Ondernemers en inwoners

zijn van harte welkom tij-

avond wordt geopend door

Burgemeester Niek Meijer

en omlijst met een hapje,

drankje en muziek.

Duitse scholieren

In het kader van hun

Nederlandstalige aardrijks-

kundeles, brachten 23 Duitse

scholieren afgelopen vrijdag

een bezoek aan Zandvoort.

Dejongeren, allen in de leef-

tijd rond 16 jaar, krijgen in

deeld. De dierenambulance

zal aanwezig zijn en uitleg

geven over hun werk. Een

fotograaf maakt van hond

en baas een portret om in

te lijsten. Kortom, een vro-

lijke happening waarbij

de hond het middelpunt

is, maar er ook genoeg te

doen is voor zijn baas en

het hele gezin. Van 09.00

tot 13.00 uur.

Prachtige

prestatie

Zoals vorige week

al werd aangekon-

digd in deze ru-

briek, hebben twee

Zandvoortse jonge

meiden afgelopen

weekend meege-

daanaandeZilveren

Kruis Achmealoop.

Duitsland Nederlandse les. Onder aanvoering van

Ze werden door burgemees- moeder Natascha, hebben

ter Niek Meijer, die de zieke Alyssa (8) en Joel Ie Oom en

wethouder Gert Toonen (6) de 8,5 km. loop met

verving, op het raadhuis succes volbracht. Definish

ontvangen. Meijer vertelde werd binnen 52 minuten

in het Nederlands het een gehaald, een tijd diemenig

en ander over Zandvoort en volwassene niet haalde!

met na me over dezeeen ge- Voor het goede doel (Kika)

varen daarvan. Het bezoek hebben zij ruim € 600 bij-

was slechts van korte duur een gelopen,

want daarna ging de groep

bij het Zandvoortse strand-

paviljoen Rapa Nui surfen

en dat is voor jongeren toch

echt interessanter.

Dierendag

Zaterdag 4 oktober is het we-

reld Dierendag. Bij strand- en

duinpaviljoen Parnassia aan

WArtrtAAWAAArtAAAM^WAArtrtAAWA^rtAA^rtAAWAArtrtAAAM^rtAAArtrtAAWAAArtAAAM^WAArtrtAAWA^rtAAArtrtAAWAJ
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4 oktober
dierendag
Dierendag is een dag
om Je huisdier

eens flink te verwennen.
Kom dus lang bij Dobey
voor de leukste

Dierendag producten

*^^*V

Vim- <m ijigrrffj/tfr rir'uff Jrnntit. .;.!<! if{

Keiizeweekmenu
(ma t/m vrij)

Goulash soep
Garnalen kroketjes

Vissoep

Scharfilet

Varkenshaas roomsaus
Zeezo olffilet

Tartufo Café Grande
€16,75

Kff AgBflUtfc ofmvrtrrm td Q23-57I&450

Gt*fmdv*m 17.00 m 22.00, iwttiifdiiggtit&itM

&ttt%. Enjprfbtrtiimtit 72, ZundvQ&vt

:«i o;

APK - ONDERHOUD - REPARATIE
OCCASION IN- EN VERKOOP

Bouwjaar juli 1998

Elec. ramen, Airbags

Centrale deurvergr.

Metallic lak

Bouwjaar april 1 997

Electrische ramen

Stuurbekrachtiging

Centrale deurverg.

Electrische spiegels

Bouwjaar 1 999

Airco, ABS
Stuurbekrachtiging

Electrische ramen

Electrische spiegels

APK bij aflevering
Kijk voor meer auto's op onze website

of kom langs op Curiestraat 1 in Zandvoort Noord

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 1 Zandvoort tel 023-5733792

jobtlde t3)* Jobtide uitzendbureau,
het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Uw SféradQ cadeau;

l| besteding uanal € Stt,- aan ShiseMo producten,

ttrtvatigt u Hfi hm shopptogbag cadeau*.

yHLTEIDO ^hit i-idu. BIq RrTfurmÉiK*

Parfumerie V^^ITIC^
DrcEi&tcrip uyUÖ 1

Sriioonhridssalan Y&U^
Haltotraatl Zandvoort 023-5716123

.

Shanty en Zeel iederenfestival Zandvoort 200b

was een groot succes!

Dankzij de medewerking of sponsoring van:

Ankie& Leo Miezenbeek.Dinie Maertens.Café Alex, Ca ''e Qoper.Circs Zan<? voor.,

De Babbel wage-, D_.tchcc'astradiü,Ed - oc\\e-' ,\~e~jo, Tri t_.rssdA.n vers. Semeeire Zand voet,

He -
; Lokaal, Hat Re n,Hj"an, Ho land Cj-ï no.Ko" f c ..b.^roon '•' ^.Mareel N,-1c--i j-s-'. Marjo v:

d i'den.

Marije v/d Meu en,Neder er Repro, N slji-v U n i ol i m.CVZ. Ra rl..me "ie Moersnipurg,

Rrrve stante e Ke^LRoell & v'an der l'-t" en, Ra ,1110: u-c -
: 'o ftroelviee/toraMte Arid^ea,

Ronde Jong,Spankeren V'isspec ah te te n, "fa < e Live, Te-- de Roede, l"o-" Drom mei,Yanks

ïvileen, V'e--:,t,eege's I.., ze hark; e ,Uierhari Lrel Za'tvoert, ZjndvccUic Apo:,heek

. en de zon natuurlijk!

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl



Heerlijk zomerweer tijdens het Noord-Hollands

Kampioenschap Stads- en Dorpsomroepers
Afgelopen zaterdag vond op het Kerkplein weer het jaarlijkse kampioenschap van

Noord-Holland plaats van het Omroepersgilde E.V.S.D.O.N. (Eerste Vereniging Stads en

Dorps Omroepers Nederland). Deze vereniging met een twintigtal omroepers heeft zich

tot doel gesteld om het ouderwetse ambacht uit te dragen en te promoten, opdat het

niet verloren gaat.

Alledeelnemers gaan gekleed

in historische kostuums of

ouderwetse pakken, variërend

van 17e eeuws tot kleding

van rond 1900. Voor de enige

vrouw in het dertienkoppige

gezelschap, Tea Hellinga uit

de gemeente Dongeradeel

(Friesland),was het detweede

keer sinds zij dit jaar optreedt.

Hoewel het omroepen best

een aanslag op haar stem is,

vindt zij het fantastisch om
mee te doen.

Tijdens de verplichte roep over

Zandvoort werd de hun toege-

wezen sponsor luid en duide-

lijk genoemd. Taalvaardigheid

en creatieve vondsten waren

vooral te horen tijdens de vrije

roep, waarin de meeste deel-

nemers volop de eigen woon-

plaats in het zonnetje zette.

Voorwaarde is natuurlijk dat

de omroeper een goed ver-

staanbare stem heeft (micro-

foons zijn echt uit den boze!)

waarbij ook de intonatie van

grootbelang is. Het is daarom

jammer en ook enigszins ir-

ritant en disrespectvol, dat

het geïnteresseerde publiek

toch behoorlijkdichtbij moest

gaan staan, omdat er erg veel

geroezemoes te horen was op

de overvolle terrassen in de

buurt!

Tussen de twee rondes door

werd er gezongen door het

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble, dat hierdoor mede

een goede generale repetitie

had voor hun optredens tij-

dens het shantykorenfestival,

wat de volgende dag plaats-

vond. De jury, bestaande uit

burgervader Niek Meijer, Astrid

van der Veld en Zandvoorter

van het Jaar Marcel Meiier,

had het beslist niet gemak-

kelijk om tot de uitslag te ko-

men. Uiteindelijk werd Henk

van den Nieuwenhuizen uit

Oisterwijk tot winnaar ge-

kozen met 49,5 punt, op de

tweede plaats gevolgd door

onze Klaas Koper met slechts

ï punt verschil. Het gegeven

dat deze heren in de lande-

lijke competitie hoog scoren,

ligt beslist mede aan het feit

dat zij als enigen hun vrije

roep geheel uit het hoofd

doen. Nieuweling Henk

Bijlsma uit Bolward legde

volkomen terecht beslag op

dederdeplaats.Opi;; decem-

ber vindt in De Rijp de achtste

en laatste wedstrijd plaats,

waarin dan bekend wordt

wie de nieuwe Nederlandse

Kampioen wordt.

Door een spontane actie van

de omroepers werd onder het

publiek gecollecteerd ten be-

hoeve van het Kennemer

Dierenasiel. Dit resulteerde

in een bedrag van meer dan

€ 150. Volkomen verrast was

de heer Aa d Keur, die uit han-

den van de jury een waarde-

ringsprijs kreeg aangeboden

voor heat vele werk dat hij

de afgelopen tien jaar heeft

verricht. Via dewebsitewww.

omroepersgilde.nl kan nader

kennis gemaakt worden met

deze vertegenwoordigers

van het 'op een na oudste

beroep'. Hoort, hoort en zegt

het voort!
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Lions Zandvoort

Onlangs heeft op de Kennemer Golf & Country Club op-

nieuw de golfsponsordag, georganiseerd door de Lions-

club Zandvoort, plaatsgevonden. Door bedrijven worden

op voorhand 'flights' ingekocht ten behoeve van hun

vrienden of zakenrelaties en de opbrengst komt ten goe-

de aan het kansarme kind. In totaal 28 teams, bestaande

uit vier personen, genoten onder prima weersomstan-

digheden van een mooie golfdag op een fantastische

golfcourse.

VERVOLG Grandioos muziekfestival -

Nadat burgemeester Niek

Meijer klokslag 12.00 uur

het festival opende, zongen

alle koren een tweetal liede-

ren uit volle borst mee. Ook

Meijer liet zich niet kennen

en deed enthousiast mee
met 'Wild rover' en 'West-

zuidwest', liedjes die door het

hele publiekwerden meege-

zongen. Daarna zwermden

de koren Zandvoort binnen

en verzorgden succesvolle

optredens op podia op het

Kerkplein, het Gasthuisplein,

het Dorpsplein, in de

Haltestraat en bij Take Five

aan Zee.

De 'grande finale' was
als gebruikelijk op het

Gasthuisplein. Hier kwamen

alle koren voor de laatste

keer bijeen om gezamen-

lijk enkele bekende liedjes Een geslaagd festival, mede

te zingen. Afgesloten werd door sponsoring door de ge-

met het Zandvoortsvolkslied meenteen het Zandvoortse

dat door iedereen uit volle bedrijfsleven! Tot volgend

borst werd meegezongen, jaar!

Winnaar werd het team

van NPM Capital uit

Amsterdam. Echter, de

grootste winnaar werd

het Bufferfonds van de

stichting Lions Helpen

Kinderen. Deze stich-

ting, die in 1974 door de

Lionsclub Zandvoort werd

opgericht, kon een bedrag

van maar liefst € 18.000

bijschrijven. Later worden

nog de specifieke doe-

len bepaald. Daarnaast

werd tevens een loterij

gehouden voor de stich-

ting Max. Deze stichting

bestrijdt kindersterfte in

Bangladesh door het slaan

van putten en latrines en

het geven van voorlichting

over hygiëne. De opbrengst

hiervan bedroeg € 2.700.

Daarmee kunnen zes put-

ten geslagen worden en

1200 inwoners verzekerd

zijn van schoon water.

Cijfers

De Lionsclub Zandvoort

bestaat thans uit 32 leden

(de laatste binnenkomer is

burgemeester Niek Meijer,

die in Hoorn al lid was).

Voor het jaar 2008-2009

is recent Pieter Joustra

benoemd tot Gouverneur

van het district Noord-

Holland, waarin 75 clubs

met totaal 2000 leden

vertegenwoordigd zijn.

Nederland telt over het

geheel 12.000 leden, ter-

wijl wereldwijd de Lions

de grootste serviceorga-

nisatie is, gevolgd door de

Rotary. In 202 landen do-

neren de 1,3 miljoen leden

(waaronder ruim 250.000

vrouwen) ieder jaar voor

ongeveer 500 miljoen U5

dollar aan goede doelen,

zowel plaatselijk, landelijk

als in de wereld.

Oogzorg
Wat gebeurt er onder meer

met al dat geld? Inmiddels

zijn er 27 miljoen cataract

(= staar) operaties uit-

gevoerd, zijn 80 miljoen

mensen voorzien van pil-

len tegen rivierblindheid,

zijn er oogziekenhuizen

gebouwd en uitgerust met

de modernste instrumen-

ten en daarnaast zijn er

zowel 305.000 verpleeg-

kundigen als ook 450.000

vrijwilligers opgeleid voor

oogzorg in het algemeen.

Zandvoortse

activiteiten

Binnenkort zijn er nog

meer Zandvoortse activi-

teiten te verwachten. Op

4 oktober a.s. is op het

Gasthuisplein de uitreiking

van de 'Prix d'humanité'

aan zangerMarco Borsato.

Hij krijgt ten behoeve van

zijn stichting 'War Child'

een bedrag van € 10.000

aangeboden. Hiermeeis hij

de laatste in een rij van vele

beroemdheden, zoals Mies

Bouwman, Vera Lynn.Max

Tailleur, Audrey Hepburn,

Majoor Bosshardt en Prins

Bern hard. Zondag 26 okto-

ber wordt het centrum van

Zandvoort weer bevolkt,

dan door veel bridgers die

gaan deelnemen aan de

jaarlijkse Horeca bridge-

drive. Voor € 49,50 per

paar kunt u zich nog opge-

ven bijwww.lizazandvoort.

nl. De opbrengst is uiter-

aard weer bestemd voor

kinderen in nood, zowel

in de regio als in ontwik-

kelingslanden. Een betere

bestemming is haast niet

denkbaar.
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Kerkstraat 34-36 2042 |C Zandvoort Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Alle monturen 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli

Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol

3<Cwekerij

<=P. van 3lteeli

Najaarsbeplanting

Bemesting

Tuinaarde

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 3 oiïotef: aarcvBrtg ?* 00 uur.

Babette van Veen
& Friends

Babdtn van Veen i.wïjr,

\- f.: vuil (h'T: ËÏCrp p'.l'l.l.

Bat] J*rt£S«n - GQr)tf*tM9,

Hinna VwnandMl -drums.

Vrijdag i7 oktober: aanvang 21.OQ uur:

w & w Kwartet
Wouter Ki*ra - tworstx, Wflllhfl* Os Or^an - urji*r

Hiris Ruyflrük -contubts, Manna V«n*rn«»i - Slims

Ton Arm&tm - ZütHtrUirS 62 ZartdfOört - 023 573 87 27 -

Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

ASIMNKjHLlGHTS J

Oktober Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

' Kroepoek
' Mini Loempia's (8 stuks)

' Babi Pangang Speciaal I € io<

' Ajam Pangang
\

* ALLEEN AFHALEN
|

1 Tjap Tjoy
• 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 u

^ËB^fff.Vffffffffffffffffffffffff.mfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffl



Politiek
Verslag Raadsvergadering d.d. jo september

Nogmaals excuses college

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van jongst-

leden dinsdag nogmaals haar excuses aan de raad aan-

geboden voor het grof overschrijden van het budget voor

personele kosten. Dit bedrag zal tot het einde van dit jaar

oplopen tot circa € 365.000 terwijl daar eigenlijk geen

dekking voor is. Voorgesteld wordt om het te dekken via

de algemene reserve.

Voordat de overschrijding

op de agenda stond, was er

een discussie bij het agen-

dapunt 'Ingekomen stuk-

ken en mededelingen'. Een

aantal raadsleden had naar

eigen zeggen de griffiepost

met een nieuwe lijst van de

hoorcommissie niet binnen

gekregen en kon er dus niet

over oordelen. Een aantal

anderen echtergaf aan deze

post al 8 dagen geleden te

hebben ontvangen. De voor-

zitter hakte de knoop door,

door het agendapunt aan te

houden zodat er alsnog naar

gekeken kan worden.

Personele kosten

De VVD wilde aanvankelijk

niet haar goed keu ring geven

aan de oplossing van het col-

lege om de budgetoversch rij-

ding uit de algemene reserve

te halen. Fractievoorzitter

Fred Paap: "De reserves zijn

momenteel dermate laag

dat wij die op dit moment
niet willen aanspreken."

Ook het CDA was tegen het

collegevoorstel. "Wij vinden

het een fors bedrag. Dat de

burgemeester nu het boete-

kleed aantrekt isvoorons nog

geen reden om voorte stem-

men",zei Gijs de Roode.Cees

van Deursen (CL] had geen

zin om dediscussiedieal in

de commissie was gevoerd,

opnieuw te doen. Volgens de

fractievoorzitter van de PvdA,

Pim Ku ij ken, heeft het bij het

college aan regie ontbroken.

Hij wilde tevens weten wat

het college voor maatrege-

len heeft genomen om her-

halingte voorkomen.

De burgemeesterantwoord-

de dat dit eens maar nooit

meer was. "Het was een

opstapeling van bijzondere

zaken. Het spijt mij dat we
de raad niet eerder hebben

geïnformeerd. Alhoewel er

geen geld over de balk is

gesmeten, blijft het een fors

bedrag", betuigde hij zijn

spijt. Na stemming was al-

leen de CDA tegen, de rest

van de raad ging al dan niet

schoorvoetend akkoord met

het voorstel.
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zandvoort in onstuimige

herfstsfeer beland

Het weer is flink omgeslagen en we hebben voorlopig nog

te maken met veel rumoer in de atmosfeer en behoorlijk

wat herfstbuien. We zagen deze typische herfstgrillen op

dinsdag al met volop somberheid buiten en aanzienlijk

wat water in de Zandvoortse contreien.

Doorrijkaarten tijdens AiGP race
Om komende zondag de ver keersstromingen zo goed mo-

gelijk onder controle te houden, zullen op verschillende

locaties in Zandvoort verkeersregelaars het verkeer rege-

len. Inwoners en ondernemers van Zandvoort krijgen altijd

toegang tot Zandvoort.

Zandvoortse ingezetenen die nog niet beschikken

worden op vertoon van hun over een legitimatie met de

paspoort en/of rijbewijs al- vermelding van Zandvoort,

tijd doorgelaten. Inwoners kunnen bij de Centrale Balie

van de gemeente gratis ei

uittreksel uit het bevolking

register krijgen.

Ondernemers

Om te garanderen dat o

dernemers en werkneme

van Zandvoortse bedrijvi

hun werk goed kunn*

bereiken, zijn er specia

doorrijkaarten gemaa

die nog tot en met vrij-

dagmiddag 13.00 uur af te

halen zijn bij de Centrale

Balie. Op vertoon van deze

kaart wordt u als werkne-

mervan een Zandvoorts be-

drijf tijdens de Ai GP altijd

doorgelaten. De gemeente

verzoekt u de doorrijkaart

achter uw voorruit te plaat-

'Caltex-sporen' niet herkend

Er zijn een aantal reacties gekomen op het het artikel van

Nel Kerkman in de Zandvoortse Courant van twee weken

geleden. Helaas zat daar geen enkele goede reactie bij.

door Joop van Nes jr.

Leuk was wel de reactie

van oud-Zandvoorter Jan

Knotten Hij woont tegen-

woordig in Enter, de plaats

waar ook Hester Maij (de

plaatsvervangend burge-

meester tijdens de ziekte

van oud-burgemeester

Robvan derHeijden] naar-

toe verhuisde. Hij herin-

nert zich een garage aan

de kop van de Zeestraat

waar ook Rinko in heeft

gezeten. Tevens herin-

nert hij zich de snack-

Éraam van Molenaar
*

waar je via een raam patat

en dergelijke kon bestellen.

Datsnackkraam stond naast

de schiettent en tegenover

de botsautootjes. Volgens

Knotter liggen die deksels

daar nog steeds. Hij vergeet

echter dat daar allang een

appartementencomplex is

verrezen en dat de straten

rondom dat gebouw tevens

zijn opgeknapt. Dus Jam die

tegels liggen niet daar.

Ze liggen wel in de stoep van

het Schuit en gat, aan de kant

van Dirk van den Broek. In dat

pand was, voordat het een

supermarkt werd, de garage

van Davids gevestigd en die

verkocht Caltex-benzine. De

putdeksels zijn nooit verwij-

derd en men vraagt zich nu

af of de ondergronds opslag-

tanks daar ook nog liggen.

Misschien dat iemand bij

de gemeente daar een ant-

woord op kan geven.

Menigeen herinnertzich nog

deformulei-teamsdie, in de

week voorafgaande aan de

Grand Prix, in deze garage

hun bolides te kunnen

(p) repareren en te tunen.

Later gebeurde dat in

steeds groter wordende

vrachtwagens boordevol

de modernste appara-

Volgendeweekzalerweer

een markant object, dat

vragen oproept, in deze

rubriek aandacht vragen.

Tot dan!

Actieve en vooral brutale

oceaandepressies ma-
ken inmiddels volledig de

dienst uit boven het West-

Europese luchtruim en we
kunnen het mooie weer

van het afgelopen week-

einde (bijna 2o"C richting

Bentveld en Aerdenhout)

wel minstens een dag of

tien vergeten.

Het luchtdrukverloop is bij-

zonder interessant -zeker

voor diegenen die regel-

matig op de hu isba rometer

kijken- als we dat over de

periode van bijna een week

bekijken. Werd afgelopen

zaterdagochtend nog een

bijna recordhoge septem-

berstand gemeten in het

land (1038 millibar). Deze

donderdag zal de wijzer van

het weerglas zijn terugge-

lopen tot op, of net onder

de 990 millibar, dus dat is

bijna 50 millibar lager.

Vandaag zijn we in de ach-

terkamervan het venijnige

lagedrukgebied aangeko-

men en wordt zo'n beetje

de koelste polaire lucht

meegevoerd, waarin het

donderdagmiddag met een

povere graad of 12-13 we '

bekeken is. Tezamen met

de gure buien die er dan

soms vallen en het onstui-

mige windbeeld, voelt het

ronduit onaangenaam aan

buiten de deur. Op de boule-

vard en op het strand komt,

na destormachtigewindvan

woensdag, een meest krach-

tige wind te staan. Toch is er

naast de buien ook wel wat

zon, maar de herfst, zoals de

meesten die (willen] kennen,

komt zich deze week nadruk-

kelijk roeren.

Waarschijn lij kt reedt er rond

zaterdag even een kleine

weersverbetering op, als we
op een vluchtheuveltje van

hogedruk terecht komen

tussen twee lagedrukgebie-

den in, maar van lange duur

zal die eventuele opleving

niet zijn. Op zondag is een

nieuwe portie frontale regen

dan waarschijnlijk weer aan

zet en kan de wind ook an-

dermaal zeerfors uithalen.

Wellicht is erwat meer hoop

voor later volgende week, als

de opstomende depressies

de neiging krijgen zich iets

mindernadrukkelijkte laten

gelden. Mogelijk zou een

meer zuidelijke wind dan

(tijdelijk) voor wat warmer

weer kunnen zorgen en ook

de wisselvalligheid zou dan

kunnen afnemen.

'

Temperatuur

wzw 5-7. wnw. 5-6 wzw. 4-5 zw. 6-8
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[vrijeVrijehuizenmarkt
meer voor uw h urs ?

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Brederodestraat 84 Zandvoort

e 20-er jaren woning met parkeer



Bij ons geen open huizen dagen... wij zijn namelijk altijd 7 dagen per week beschik-

baar voor bezichtigingen. Dat is pas klantgerichtheid. U hoeft uw huis niet zelf te

verkopen, dat doe ik namelijk voor u! Nick ten Broeke, uw persoonlijke makelaar.

[TnÉüwT]

Boulevard Barnaart 21 Zandvoort

I*

é

• Te koop op uitstekende (Al) lokatie ruim opgezet strandpaviljoen

"Jao Drïehuïzen" met zeer breed p rceel strand!

• Gelegen aan de Boulevard Bamaart in Zandvoort, op ca. 200 meter afstand van

het station van Zandvoort, het circuit en irect tegenover het bungalowpark en

strandhotel van CenterParcs;

• Een paviljoen (#2!) dat ruim van opzet , met een perceel strand van maar liefst

90 meter breed;

• Het paviljoen biedt momenteel plaats aa ca, 500 a 600 terrasplaatsen, ca. 85

binnenplaatsen en ca. 500 ligbedden;

• LETOP: BIEDINGEN GESCHIEDEI UITSLUITEND OP BASIS VAN
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!

• Voorbehoud van gunning;

• Nadere informatie bij verkopend makela

Verkoop bij inschrijving

aa

\l<*L.& ^^11
m%*ÊjH^j^rv

%

Vraagprijs:

€ 189.000.- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

De leukste courtage van Nederland*;

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per vi

Persoonlijke en pro-actieve karaktervan or

Complete makelaardij: uw persoonlijke ma
aankoop, verhuur en beheer;

rbijverl

No <: spay;

Gratis waardebepaling van uw woning;

Gratis hypotheekadvies;

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funde

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!



OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 4 OKTOBER 12:00 - 15:00 UUR

De kortste route naar...

uw droomhuis

Op zoek naar een andere woning? Dan

is zaterdag 4 oktober uw dag! U kunt

dan namelijk geheel vrijblijvend een

bezoek brengen aan tal van aantrek-

kelijke woningen uit ons aanbod. Dé

gelegenheid om de zoektocht naar uw

nieuwe huis te combineren met een

ontspannen dagje is nu mogelijk.

Voor de landelijke NVM Open Huizen Dag

is het maken van een afspraak niet no-

dig. De bewoners zullen u op 4 oktober

van 12.00 tot 15.00 uur zelf ontvangen

en rondleiden. Tenzij er bij een woning

vermeld staat: makelaar op afroep. Wij

komen dan zo spoedig mogelijk naar de

woning.

Het kan natuurlijk zijn dat een woning

voor die tijd reeds is verkocht. U ziet dan

in de tuin ons VERKOCHT-bord staan. De

woning neemt dan geen deel meer aan

de Open Huizen Dag en kan niet meer

worden bezocht. Voor meer informatie

kijkt u op www.vanschaikomaco.nl

De deelnemende panden vindt u alvast

op deze pagina. Staat uw droomhuis er

tussen? Wacht dan niet tot 4 oktober

en maak nu alvast een afspraak voor

een bezichtiging van het huis van uw

voorkeur.

gprijs€ 169.500.- k.k.

Burg. van Alphenstraat 57/4

.™ KIPT- ro» er.

Pakveldstraat 23

Kromboomsveld 55

Bilderdijkstraat 19

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Van Spe ijk straat 2/51

Vraagprijs € 439.900,- k.k.

Wilhelminaweg 50

Haarlemmerstraat 45 Thorbeckestraat 17

Boulevard Paulus Loot 23

iSchaik

Hoqeweq 56a, 2042 GJ Zandvoort

(023) 57 129 44, infoSivanschaikomaco.nl
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SPECIALE BIJLAGE

0ZANDVOORTSE
Al Courant

Circuit Park
Zandvoort

Al GP World Cup of Motoersport powered by Ferrari Zandvoort, 5 oktober 2008 www.zandvoortsecourant

AiGP seizoen 2008/2009: Meer spanning met nieuwe regels
Een extra verplichte pitstop is een van de veranderingen in

het reglement van AiGP dat moet zorgen voor nog meer spek-

takel. De extra pitstop moet namelijk door de teams worden

uitgevoerd tussen ronde vier en acht van de Sprint race.

"Westoppen nooit om te zoeken naar manieren om de actie

op de baan te verbeteren. De twee pitstops in de hoofd race

hebben zich bewezen als echte stressmomenten tijdens de

races. We hebben het idee dat een extra stop niet alleen

nog een variabele factor in de sprintrace zou toevoegen,

maar dat het de teams tegelijk ook de gelegenheid biedt hun

teamwork te laten zien. Toen wegingen zitten om mogelijke

verbeteringen te bespreken was dit vanuit ieder oogpunt een

gewilde toevoeging", aldus AiGP Chairman TonyTeixeira.

Kwalificatie systeem

Het unieke systeem van de kwalificatie is heel populair ge-

bleken onder toeschouwers. Om de spanning tijdens ieder

van de vier sessies nog verder te laten toenemen zijn ze te-

ruggebracht van 15 naano minuten, met dezelfde 5 minuten

pauze ertussen. Hier ligt de extra druk bij de coureurs. De

startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald door de

beste tijd uit sessies i en 2, de startopstelling voorde hoofd-

race is op basis van sessies 3 en 4.

Rookie's

tandenkunnendevrijdaggebruikenomjonge, mindererva-

ren coureurs uitte proberen in twee'rookie' sessies, en doen

dat ook. Deze populaire sessie blijft bestaan maar nu is er

geen leeftijdsgrens en het gat tussen de twee sessies van

30 minuten is vergroot van 5 naar 20 minuten.

Races

De lengte van de sprintrace, met de rollende start, is vergroot

van 19 naar 24 minuten, plus een ronde. De hoofd race, met

staande start, blijft 69 minuten plus een ronde. De punten-

verdelingvoorde korte race is echter aangepast, met alleen

punten voor de top acht, d ie als volgt worden verdeeld :io, 8,

6, 5,4, 3, 2,1. De puntenverdeling in de hoofd race blijft gelijk

met de top 10 die punten krijgt met de verdeling: 15,12,10,

8,6,5,4,3,2,1.

Snelste

Er is echter nog een andere nieuwe, belangrijke regel verbor-

gen in de reglementen, die wel eens een extreem belangrijk

effect zou kunnen hebben op de kwaliteit en de spanning

van de races komend seizoen. Vanaf nu krijgen alle teams

namelijk alle cruciale data over de snelste auto op de baan,

dus ook waarom deze zo snel is. Sensoren meten continu

overal op de auto's data over snelheid, de stand van het gas

en de remd ruk door. Vanaf dit seizoen worden die gegevens

van de snelste ronde in iedere sessie opgeslagen en gepu-

bliceerd zodat alle teams daarover kunnen beschikken. Met

deze informatie kunnen deteams hun setup aanpassen en

daardoor waarschijn lijk het gat met de snelste auto dichten

of kleiner doen worden.

WArtrtAAWAAArtAAAM^WAArtrtAAWA^rtAA^rtAAWAArtrtAAAM^rtAAArtrtAAWAAArtAAAM^WAArtrtAAWA^rtAAArtrtAAWAArtrt
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'Destination Zandvoort'

Ofwel 'Bestemming Zandvoort'; dat betekent op naar het

Circuit Park Zandvoort om er de AiG P-ra ces mee te beleven.

Dat was in ieder geval één van de eerste dingen die ik deed,

nadat ik in september 2007 bij de gemeente Zandvoort ge-

start was. En het was een belevenis. Niet alleen omdat de

races spannend waren, maar ook omdat ik aan den lijve

ondervond wat het betekent om een dergelijk internationaal

evenement te hosten.

Er zijn onvoorstelbaar veel zaken

waarop organisatoren moeten letten:

verkeer, veiligheid, verblijf, vermaak

etc. etc. Niet alleen in Zandvoort, ook

er buiten hebben vele partijen hun

steentje bijgedragen aan het succes

van de AiGP. Al twee keer zijn zij erin

geslaagd om de AiGP goed te laten

verlopen.

Ook dit jaar hebben velen hun handen

uit de mouwen gestoken. Op het cir-

cuit en in het dorp is weer veel te bele-

ven. De bezoekers kunnen onbezorgd

genieten van een gevarieerd aanbod.

Dat is logisch. Elke keer weer moeten we bewijzen dat het

de moeite waard is om naar Zandvoort af te reizen.

De AiGP is van groot belang voor het circuit, Zandvoort, de

regio Kennemerland en Nederland. Vele miljoenen stromen

het laatje binnen. Maar het gaat ook om zaken die niet di-

rect in geld uit te drukken zijn. De race draagt bij aan de

internationale bekendheid van de badplaats. In honderden

landen komt Zandvoort via de televisieversla gen de woon-

kamer binnen. Dat is onbetaalbaar voor de BV Zandvoort.

Ondernemers, gemeenteen inwoners hebben daaralle be-

ang bij. Zandvoort heeft er zij 1

nedeaan te danken.

nooie voorzien in gen niveau

De AiGP zorgt ervoor dat bij miljoenen mensen een sterk

beeld wordt neergezet: 'Zandvoort is een badplaats meteen

springlevend circuitpark'. Daarmee versterkt BV Zandvoort

zijn positie op vakantiebestemmingsmarkt.Een vitaal, spor-

tief en leuk Zandvoort is een zeer

aansprekend argument om de bad-

plaats als vakantiebestemming te

kiezen. Het behoeft geen betoog dat

deze mar kt positie onderhoud nodig

heeft, want helaas is een sterke po-

sitie geen vanzelfsprekendheid met

een eeuwige houdbaarheid.

Elke keer weer moeten we ons best

doen om de consument te overtui-

gen. Het belang is evident. De groei

van het toerisme in Nederland blijft

de komende jaren achter op de ons

omringen de landen, zo luidt de som-

bere voorspelling. Groeit het toerisme

in ons land met gemiddeld 2%, in de

concurrerende landen isdat zeker 4%. De eerste tekenen van

terugval zijn al merkbaar. Gemeente en ondernemers moeten

dus alles op al les zetten om 'Destination Zandvoort 'te borgen

en te verankeren. Met een vitaal Circuit Park Zandvoort heeft

Zandvoort een ijzersterke troef in handen.

Bestemming Zandvoort: natuurlijk ben ik er dit jaar weer

bij. U toch ook!

gemeester Zandvoort

AiGP Poweredby Ferrari is een veilige bolide

AiGP World Cup of Motorsport is altijd al trots geweest één van de meest veilige racewa-

gens ter wereld op de baan te zetten. En daar komt blijkbaar met de komst van Ferrari

geen verandering in. De AiCP Powered by Ferrari wagen heeft een serie zware tests afge-

legd en is daar erg goed uitgekomen.

Eerst heeft het chassis de FIA

druktest doorstaan. Hierbij

wordt extreme druk uitge-

oefend op belangrijke delen

van het chassis. Verder zijn

er roltests en voor, achter

en zijwaartse impact tests

uitgevoerd. De frontale

crashtest bestond uit een

voorwaartse aanrijding met

een stalen plaat, die vast was

gezet in beton. Bij dit soort

tests mag de neus iets ver-

vormen, maar niet zover dat

de pedalen worden geraakt.

Met deze test komt men te

weten wat de krachten zijn

die een coureur te verwer-

ken krijgt bij een frontale

crash.

Bij achterwaartse crash

tests wordt met gewichten

een volledig volgetankte

AiGP wagen gesimuleerd. Bij

dezetest mag de monocock

niet beschadigd raken. Deze

test wordt ook zijwaarts uit-

gevoerd.Tevenswerd erook

nog een stuurkolom impact

test gedaan.

De tests werden uitge-

voerd onder toezicht van

de FIA en AiGP technisch

directeur John Travis op

het UK Transport Research

Laboratoryin Berkshire.
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Race uitslagen Zandvoort

30 september 2007
Sprint race- Laps 12:

Pos. Ai Team Driver T me Gap

1 South Africa AdrianZaugg 1! '01.087

2 France LoïcDuval 1! '08.619

3 Netherlands Jeroen Bleekemolen iE '09.184

4 Mexico Salvador Duran iE '09.292

5 Switzerland NeelJani if '09.668

6 Germany Christian Vietoris iE 'n-431

7 Great Britain OliverJarvis 1! '11,653

8 reland Ralph Firman 1! '13-255

Feature race -Laps 45:

Pos. Ai Team Driver Time Gap

1 Great Britain OliverJarvis i: og'51.394

2 South Africa Adrian Zaug v. og'57.136

3 Switzerland NeelJani i: og'59.368

4 Mexico Salvador Duran v. o'o2.9io

5 France LoïcDuval i: o'i 7.i83

6 Ireland Ralph Firman i: o'25.09i

7 New Zealand JonnyReid i: 39.029

8 Netherlands Jeroen Bleekemolen i: o'40.664

Eindstand seizoen
2007-2008

Pos. Land Pnt. Pos. Land Pnt.

1. Zwitserland 168 12. Verenigde State 1 56

2. Nieuw Zeela d 127 13. China 55

3. Groot Brittar 111 126 14- Brazilië --

4.. Frankrijk 118 15. Maleisië 35

5. Zuid Afrika q6 16. Mexico 22

6. Ierland 94 17. Australië 20

7. Nederland 87 18. Italië 12

8. Duitsland 83 19- Tsjechië lo

9. Canada 75 20. Pakistan 1

10. India 61 21. Indonesië 1

11. Portugal 59 22. Libanon

Extra prijzen

Beste race AiGP: Mexico

Meest verbeterde team: Ai Tea rr lerla a

Rookte van hetjaa RobertWicke is,

Ai Team Canada

Meest spectaculaire inhaalmanoeuvre: Robert Wickens,

Ai Team Canada

Favorietteam 0pwww.A1GP.com: Ai Team Maleisië

Team met de beste PR: Ai Team Nederland

Best gepresenteerdeteam: AiTeam Ierland

Beste verslaande TV-zender: ESPN STARSports

Voorlopig programma

seizoen 2008 -2009
Datum Circuit Land

5 oktober Zandvoort Nederland

9 november Chengdu China

23 november Sepang Maleisië

25januan Taupo Nieuw Zeeland

8 februari Jakarta Indonesië

22 februari Gauteng Zuid Afrika

15 maart Mexico City Mexico

2g maart Nnb' Nnb'

12 april Portimao Portugal

3 mei Nnb' Groot Brittannië

*= Nog niet bekend

1
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^ Land Australië

Seatholder: AlanJones

f coureur John Martin

2' coureur Nathan Antunes m Brazilië

Emmerson Fittipatdi

Bruno Junquiera

SergioJimenez

^4i 11
La nd Groot Brittannië

Seatholder: Tony Clements

7
C co u re u r: O/fVer Jnrvil

2'coureur Robbie Kerr

Ierland

Mark Kershaw

Ralph Firman

^4

Land: Maleisië

Seatholder: Jack Cunninghai

f coureur Fairuz Fauzy

d: Mexico

t holder. JulioJauregui Saad

llireur: Serglo Perez

Dureur: Salvador Duran

^^i

Land Tsjechië

Seatholder: Antonin Charouz

t= coureur Tomas Enge

2=coureur ErikJanh

Land: Verenigde Staten

Seatholder: Rick Weidinger

r coureur Buddy Rice

2 c coureur: Jonathan Summerton

Prinsdom Monaco nieuw in AiGP
Het prinsdom Monaco is over de hele wereld be-

roemd om zijn race geschiedenis. Daar wordt nu

een bladzijde aan toegevoegd met de inschrijving

voor de A iGP World Cup of Motorsport. Niet alleen

zullen de rood/witte kleuren van het prinsdom

wereldwijd te zien zijn, de onderneming heeft zelfs

de zegen van het staatshoofd prins Albert il van

Monaco!

Seat holders zijn ClivioPiccioneen HubertusBahlsen.

Deoud-F3 rijder en CP2 winnaar Piccione is zelfs de

eerste seatholder die ook daad werkelijk van de'seat'

gebruik zal gaan maken. De 24-jarige bescherme-

lingvan prins Albert kreeg ook steun van de voorzit-

ter van het nationale congres van zijn land. De in

Monaco woonachtige Zwitser Bahlsen racet voor-

namelijk in zijn eigen collectie Ft auto's waarin hij

in 2005 groepswinnaar werd van de FIA Historische

Grand Prix serie. De belangrijkste man in dienst van

Team Monaco is de Brit Graham Taylor. De man uit

Gloucester werkt al zijaar in de motorsporten heeft

ma na ging en technische ervaring van onder andere

de Fi opgedaan. AiGP-voorzitterTonyTeixeira is zeer

verheugd met de deelname van Monaco. "Monaco

heeft het minste aantal inwoners van alle landen

die meedoen in de AiGP World Cup of Motorsport,

maar wereldwijd zijn er niet veel plaatsen die meer

aandacht krijgen dan zij. Wij willen dat deze serie een

echte wereldomvattende wordt met zoveel mogelijk

deelnemende landen", verduidelijkte hij.

Michelin

bandenleverancier AiGP
Michelin is vanaf dit seizoen de exclusieve bandenpartner van AiGP

World Cupof Motorsport. Het Franse bedrijf van het 'bandenmannetje',

met een imposante geschiedenis in de autosport, heeft een driejarige

overeenkomst gesloten om de banden te leveren voor de nieuwe AiCP

Powered by Ferrari auto.

Het ontwerp van de band is een afgeleide van Formule 1 techniek,

met zowel optimale prestaties als veiligheid voor de coureur. Er zijn

uitgebreide tests gedaan op diverse circuits, waaronder Fiorano, Imola,

Jerez en Mugello met als resultaat het best mogelijke compromis

tussen grip, uithoudingsvermogen en slijtage. Michelin zal in de pad-

doek aanwezig zijn om een topkwaliteit service tijdens het seizoen te

garanderen.
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China

: Liu Yu

Frankie Cheng

Marchy Lee Ying-Kin

: AiTeam Indonesia

SatrioHermanto

Nieuw Zeeland

: Colin Giltrap

Jonny Reid

Brendon Hartley

Zwitserland

: Max Welti

Neel Jani

Sebastien Buemi

^-"4m =^Ts

jfc*
Duitsland

WilliWeber

Christian Viterois

MichaelAmmerm ulier

Piercarlo Chinzani

Edoardo Piscopo

Davide Rigon

Land: Pakistan

Seatholder Adam Khm
i=coureur: Adam Khai

Land: Frankrijk

SEatholder: Jean Paul Driot

i
c coureur Nicolas Lapierre

2C coureur Loic Duval

4lTEA4UJfc VI"

^
Land: Portugal

Seatholder: io/ï Vicente

i
c coureur Joao Urbano

2
C coureur Bruno Serra

GP
ZANDVOORT

Minder bolides van start

Tijdens de eerste AiGP-race van dit seizoen zullen minder

bolides van start gaan dan verwacht. Volgens de organisa-

tie zal een klein aantal teams nog niet over de nieuwe auto

kunnen beschikken maar men wenst niet aan te geven wel-

ke teams dat zijn. Gebleken is in ieder geval dat de AiGPpo-

wered by Ferrari een dermate prestigieus project is geweest

dat het een langere voorbereiding nodig heeft gehad.

"Het is jammer dat we ons in deze situatie bevinden. Een

klein aantal teams zal in Zandvoort niet starten. Hoewel deze

teams uiteraard erg teleurgesteld zijn, begrijpen ze dat wij

al het mogelijke hebben gedaan, maar helaas in tijdsnood

zijn gekomen," aldus de CEO van AiGP, Peteda 5ilva.0m nog

zoveel mogelijk teams van start te kunnen laten gaan, wil hij

niet aangeven welke het absoluut niet redden.

"Ik ben meervan bewust hoe hard onze teams hebben gewerkt,

en ook nu nog dag en nacht aan deslag zijn. Het feit dat som-

migen deze week niet aan d e start kunnen verschijnen, ligt

niet aan het gebrek aan inzet. We hebben ontzettend veel hulp

gekregen uit vele hoeken en ik wil vooral onze leveranciers, part-

ners en sponsors bedanken die ons hierbij hebben gesteund.

We hebben velen van hen om erg veel gevraagd en ze hebben

stuk voor stuk geleverd", zo voegde Da Si Iva eraan toe.

De wedstrijden reeks streeft ernaar alle landen aan de start

te laten verschijnen bij het tweede AiG P-evenement van het

vierde seizoen, van 7 tot en met g november in het Chinese

Chengdu. De AiGP-race van Zandvoort zal wel meetellen

voor het kampioenschap.
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Tijdschema 3 - 5 oktober

Vrijdag

10.00 Samsung BMWi3oi Cup testing

10.30 DSC Group 2 testing

11.10 FormidoSwift Cup testing

11.40 Benelux Racing League testing

12.10 Samsung BMWi3oiCup Kwalificatie 1

12.40 DSC Group 2 Kwalificatie

13.10 FormidoSwift Cup Kwalificatie

13.40 Benelux Racing League Kwalificatie

15.40 Samsung BMWi3oiCup Kwalificatie 2

16.10 DSC Group 1 testing (rookies)

17.00 DSC Group 2 racei (45 min.)

Zaterdag

08.20 DSC Group 1 testing

09.OO AiGP First practice

11.00 DSC Group 1 Kwalificatie

II.30 AiGP Second practice

12.40 Benelux Racing League racei (12 ronden

13.05 AlGP PIT LANE WALK
14.10 Samsung BMWi3oi Cup racei (12 ronden

14.45 Formido Swift Cup racei (12 ronden

15-45 AlGP Oualifying 1 Sprint Race

16.00 AlGP Oualifying 2 Sprint Race

16.15 AlGP Oualifying 3 Feature Race

16.30 AlGP Oualifying 4 Feature Race

17.10 DSC Group 1 racei (45 min.)

Zondag

og.00 Samsung BMWi3oiCup race 2 (16 ronden

09.45 FormidoSwift Cup race 2 (12 ronden

11.00 AlGP Sprint Race

"35 AlGP VIP RIDES

12.00 Benelux Racing League race 2 (12 ronden

12.40 DSC Group 1 race 2 f45 min.)

13.30 Demonstrations

13-45 AiCP Opening Ceremonj

15.00 AiCP Feature race

16.20 AiGP Podium Ceremony

17.00 DSC Group 2 race 2 (45 min.)

Dorpsfestiviteiten

Gasthuisplein

13.00 uu

16.00 uu

21.00 -00.00 u

Kinder'race'spelen

Kinder muziekfestival met KUS

Uitreiking Prixd'humanitéaan

Marco Borsato

Veronica Roadshow

Veel gezelligheid in het centrum!

www.Ai-za ndvoort.nl
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03/04/05 oktober
„ . _„ Een denderend

fiï\ Al
u W weekend

Met op 3/10 aan kop Zanger

GHs Sehligwei» »P de

voet gevolgd

door de drive-in show

van
]) %Ï,L6I1 °P 4 /l°' met °P

fijn hielen Zanger

Arthur van Steijn

Op 5/10 zal onze keuken in

de finale zitten met
div. Al plates

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

F I

typ- '* TiHtti-tri-fitii
]_ ,

Lanred f4ardi^

Wij wensen iedereen veel

plezier tijdens de Al race.

Volgend jaar kunt u ook
weer bij ons terecht.

gig "—j
De beste pitsstop

voor bloemen

H.ittestraat éf Zandvoort te!,: 02M7W 60

1 V
Kerkstraat 14,

2042JEZandvoorl
Geopend van
9.00- tot 22.00 uur
maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Al menu:
Tomatensoep - Biefstuk -

dessert naar keuze € 19,50

' Wij bezorgen o.a.:

'm visgerechten - vleesgerechten

! zoals spare ribs - saté!

Bel: 571

kijkvoi

OPTIEK
brillen / contactlenzen

IN HET WEEKEND VAN
4 EN 5 OKTOBER 2008

PRESENTEREN WIJ U DE

GEHELE BRILCOLLECTIE

VAN PRADA EN BULGAR1

VOOR HET SEIZOEN 2009

Tijdens dit weekend bent u van harte

uitgenodigd om onder het genot van een hapje

en drankje de collecties van deze 2 topmerken
vrijblijvend te komen bekijken.

Graag tot ziens

Michel & Anita

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
|
Vrijdag koopavond



Geen calamiteitenroute

op de Zeeweg

De burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, heeft in de

regionale werkgroep, waar ook Bloemendaal en de pro-

vincie deel van uitmaken, besloten dat voor de AiGP geen

standaard calamiteitenroute wordt ingesteld op de Zee-

weg tussen de Brouwerskolk en de kop van de Zeeweg in

Bloemendaal.

De verkeersprognose voor is voor zowei het reguliere

de zondagmorgen en -mid- verkeer als het calamiteiten-

dag is positief. Mede door verkeer. Indien eronverhoopt

de mindere weersvoorspel- een calamiteit voordoet kan

lingen wordt verwacht dat de calamiteitenroute per di-

Zandvoort goed te bereiken reet worden ingesteld.

Nederlandse Spoorwegen

zetten extra treinen in

In verband met de te ver- 06.00 uur vertrekken ervan

wachte drukte komend station Haarlem ieder uur 4

weekend, zal de N5 speciaal extra lange dubbeldekstrei-

voor de AiGP World Cup of nen naar station Zandvoort.

Motorsport op zondag 5 ok- Aan het einde van de dag

tober treinen met extra ca- geldtdezelfdedienstregeling

paciteit tussen Zandvoort en vice versa. De trein en stoppen

Haarlem laten rijden. Vanaf ook op station Overveen.

Horeca langer open

Tijdens het komende
AiGP weekend mogen de

Zandvoortse horeca een

uur langer open blijven. De

horecagelegenheden die

een vergunning hebben om
tot 03.00 uur open te blij-

ven, mogen opvrijdagnacht

en zaterdagnacht tot 04.00

uur hun gasten ontvangen.

Dat heeft burgemeester

Miek Meijer besloten. Het

gaat hem niet alleen om
een bijdrage te leveren

aan een gezellig en gast-

vrij Zandvoort, de maatre-

gel dient ook de veiligheid.

Vorig jaar was ertijdensde

AiGP ook een verruiming

van de sluitingstijden en

mede daardoor verliepen

de nachten rustig.

ZFM Live: Ai Radio
De lokale Omroep ZFM Zandvoort zendt drie dagen lang

het grote AiGP weekend evenement uit. 'Ai Radio' is te be-

luisteren op 106.9 FM of via live streaming op www.zfm-

zandvoort.nl

Vanuit het NH Hoteles, pal

tegenover de ingang van het

Circuit park Zandvoort, presen-

teert ZFM zaterdagen zondag

de 'Ai radio', live op 106.9 FM.

Met verslaggevers die het hele

weekend op het circuitpark

zullen rondlopen, mis je niets

van je favoriete coureurs.

Centrum

Vrijdag start de live uit-

zending al om 10.00 uur,

met onder andere inter-

views met de organisatie. 's

Avonds om ig.00 uur vanaf

het Gasthuisplein, met ver-

slaggeving van de 'Meet &
greet' van teams en rijders.

Ook zaterdagavond doen

reporters live verslag van de

festiviteiten, zoa Is de u itrei-

kingvandePrixd'Humanité

aan Marco Borsato.
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Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos
vereeuwigd op monument

De namen van de beide huidige Nederlandse AiGP-cou-

reurs, Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos, zijn ver-

eeuwigd op het Nationaal Autosport Monument, naast

de ingang van Circuit Park Zandvoort. Dinsdagmiddag

onthulden beide rijders de met hun namen aangepaste

plaquette.

Oud-coureur Gijs van Lennep, samen met autosportjour-

nalist Rob Wieden hof keuzeheer voor het monument, was

duidelijk in zijn oordeel.de twee coureurs hebben uitstra-

ling, zijn ambassadeur voor de Nederlandse autosport en

zijn altijd positief. Verder hebben ze beide een enorme staat

van dienst alhoewel die van Bleekemolen wat langer is

omdat hij al heel jong de racerij met de paplepel van vader

Michel kreeg ingegoten.

Tennis

Robert Doorn bos is wat korter met racen bezig. Hij stapte in

iggg over van het tennis naarde racerij en dat sloeg direct

aan. Zijn eerste seizoen waren de winterseries in Engeland.

"Ik werd direct gegrepen door het racevirus en kon er niet

meer buiten. Als je mij nu vraagt:Wimbledonof Silverstone,

dan is er maar één antwoord mogelijk: Silverstone. Ik vind

tennis nog wel leuk om naar te kijken, maar zelf spelen doe

ik slechts voor het plezier", zegt de man die het komende

Ai G P-seizoen dehelftvande races voor Ai Team Nederland

zal rijden. Bleekemolen neemt de andere wedstrijden voor

zijn rekening.

Superleague Formula

Doorn bos is blij dat hij niet het spits van het seizoen Ai GP

hoeft af te bijten. Richting Bleekemolen:"Jij mag komend

weekend de kastanjes uit het vuur halen. Laat mij het

maar in China doen." Op dit moment is Doornbos ook

druk bezig met de Superleague Formula waarin hij de

bolide van AC Milan bestuurt. Dat gaat hem niet slecht

af, getuige de winst tijdens het afgelopen weekend op

de Nürnburgring in de Duitse Eifel. Doornbos is erg blij

met zijn eerste zege. De 26-jarige Rotterdammer pakte

zaterdag tijdens de kwalificatie de pole-position en reed

zondag een dominante eerste race. Door zijn overwin-

ning in de eerste race moest hij helemaal achteraan star-

ten in de tweede race. Hierin eindigde hij uiteindelijk op

een zeer verdienstelijke zesde plek. "Dit was genieten,

hier doe ik het voor", liet hij na afloop van de races weten.

"Ik heb mijn ervaring met rollende starts vandaag goed

kunnen uitbuiten. Daarna kon ik snel een goed ritme

pakken en een gat slaan. Complimenten ook aan het

team. Ze hebben me niet alleen een goede auto gegeven,

maar ze hebben ook nog eens een supersnelle pitstop

uitgevoerd."

Zandvoort op zijn best!

Aankomend weekeinde heeft Zandvoort voor het derde

jaar op rij de eer gastheer te zijn voor het grote AiGP-eve-

nement. En dat is iets om te koesteren. Zandvoort heeft dit

weekend de kans zich aan een groot publiek te presente-

Enerzijds aan de vele kijkers in er wel iets te presenteren zijn:

de 150 landen ter wereld (ruim Zandvoort staat dit weekend

30 landen live) waar dit eve- dan ook geheel in het teken

nement wordt uitgezonden, van de race. Banieren sie-

anderzijds aan de 100.000 ren de toegangswegen van

bezoekers die Zandvoort dit deze 'racestad' en de onder-

weekend rijk is. En dus moet nemers welke Stichting één

Zandvoort een warm hart

toedragen zullen het dorp op-

leuken met de zwart-wit ge-

bloktevlaggen. Tevens iservia

deze krant en bij de onderne-

mers persoonlijk een oproep

gedaan de etalages en gevels

om te dopen in Ai-stijl. Het

race- en oranjegevoel zullen

de boventoon voeren zodat de

bezoekers van Zandvoort zich

hier welkom en thuis voelen,

met als gevolg hier zeker te-

rugte willen komen.

Voor het vermaak wordt

uiteraard ook gezorgd: op

het Gasthuisplein zal het

vrijdag- en zaterdagavond

feest zijn, maar ook in alle

horecazaken in Zandvoort

zal het feest tot in de kleine

uurtjes doorgaan. Zaterdag

overdag staat in het teken

van de kinderen en gedu-

rende het hele weekend zal

er vermaak op straat zijn.

Kortom: Zandvoort op zijn

best!
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iNVM OPEN HUIZEN ROUTE:
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uut! y; "j

Voor iedere bezoeker een gratis cake!

I

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Vraagprijs: € 410.000,= k.k. Vraagprijs: € 319.000,= k.k. Vraagprijs: € 259.000,= k.k.



na

makelaardij o. g.

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

gEEEEÏl
LüAiaJ

Lohu bwUutraat r r

Ttlkfnti: 023-5-? 33 Z34-

Kim Dekker Timo Greeven



pluspunt

"*$Zff£^iJidvo"'

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

CURSUSSEN SEIZOEN 2008-2009

WAAR NOG PLAATS IS:

MAARWEES SNELWANT VOL=VOLlll

TAROT 2

In deze cursus worde de Grote Arcana heel uitgebreid

behandeld en er wordt geoefend met eenvoudige

legpatronen. Gelieve uw eigen spel mee te nemen naar

de cursus.

TAROT 3

Deze cursus is voor de geoefende kaartlegger.

Minimaal 3 jaar ervaring met de kaarten is vereist.

Deze cursus vraagt veel eigen inbreng

FOTOGRAFIEVOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces, samen met een

creatieve kijk, is doorslaggevend bij het maken van een

kwalitatief goede foto. Deze cursus voorziet in het

verschaffen van kennis in het fotografische proces, het

maken van composities en het corrigeren van belichting

waar nodig.Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes

van uw camera en leert u de standaard instellingen

wijzigen.

NORDICWALKING
Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren.

Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle

leeftijden geschikt.Tevens kunnen sporters en niet-spor-

ters hier aan deelnemen. Het is een ideale mogelijkheid

om op te starten met bewegen en geschikt voor mensen

met een chronische aandoening. De eerste les verzame-

len we in de ontmoetingsruimte B.G. van het Pluspunt

gebouw.

POWER FITWALK
Power Walk is een vlotte tot snelle manier van lopen

(wandelen) die tot verbetering van de hart- en longfunc-

tie leidt, tevens is het een goedkope, gemakkelijk uit te

voeren en eenvoudige activiteit met een minimale kans

op letsel, die bovendien het geestelijk welbevinden zal

beinvloeden. De eerste les verzamelen we in de ont-

moetingsruimte B.G. van het Pluspunt gebouw.

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT (4 oktober)

Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een

Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

Filmprogramma
02 t/m 08 oktober

RADIO + TV

"Teamsporten

bevorderen de
sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl

3ij>»Spartr*ier ZAnrtvaari

I !
Star Wars: The Clonewars

In deze animatiefilm valt

de Galaxyten prooi aan de

Kloonoorlog.een grootscha-

lige burgeroorlog waarbij de

kwaadaardige Separatisten

en hun androïdenleger het

opnemen tegen de Republiek

en haar Jedi bewakers. Om
de overhand te krijgen in dit

conflict, dat elke dag inten-

serwordt, krijgen Jediridder

Anakin Skywalker en zijn

leerling Padawan Ahsoka

Tona een belangrijke mis-

sie toegewezen. Tijdens die

missie komen ze tegenover

Jabba de Hutt te staan, de

'gangsterbaas' van de pla-

neet Tatooine. Op Tatooine

worden onze helden gecon-

fronteerd met nieuwe ge-

varen, want Graaf Dooku en

zijn sinistere agenten zetten

meteen de achtervolging

op de Jedi en zijn Padawa

in. Intussen op defrontlinie,

proberen Obi-Wan Kenobi

en MeesterYoda dapperom

het Kloonleger te leiden in

een poging om de krach-

ten van de Duistere Kant te

weerstaan.

WAWAArtrtAAAM^rtAAArtrtAAWAAArtAAAW



Uitagenda
f Holland Casino

Zandvoort

Oktober 2008

-HOLLANl
CASINO

'Be Fabulous'
Deze Special Ladies Day staat in het teken

van de laatste trends en ontwikkelingen op

het gebied van mode, beauty en lifestyle.

• The distinguished Gentlemen
• Entertainer Junior

• Lounge DJ & Saxofonist

• Fabulous Shaker Boys
• Fashionshow
• Optreden winnaar Latin Live

• Gratis entree en gratis drankje

Win een luxe

avond uit!

In september en oktober ontvangt u bij

het bestellen van een 3-gangendiner in

Circles Restaurant een speciale voucher.

Met deze voucher maakt u kans op een

culinaire glamour night voor 8 personen!

Kraak de kluis

en win een

iPod Touch

|

Feesten & Events
Zaterdag 4 oktober

DJ Anciano

22.00 -02.00

\ Zondag 5 oktober 17.30-21.30

Fresh!

Woensdag 8 oktober

Special Ladies Day 'Be Fabulous'

vanaf 20.00 uur

Zaterdag 11 oktober 22.00 - 02.00

Combé i

Zondag 12 oktober

Cross-Over

17.30 -21.30

Zaterdag 18 oktober 22.00 - 02.00

Amy 8 Paolo

Zondag 19 oktober

NME Events

Zondag 26 oktober

Food & Jazz met Deborah J. Carter

17.30 - 21.30

17.30 -21.30

clusieve elektronische gadgets w

als de nieuwste Apple iPod touch

Food & Jazz \ We zijn jarig!

Kom op zondag 26 oktober heerlijk dineren

in Circles Restaurant en geniet van de

jazzmuziek van Deborah J. Carter.

Onze chef-kok heeft een tongstrelend

3-gangen menu samengesteld.

Reserveer in ons restaurant en geniet voor

€29,50 van dit heerlijke diner.



/f <^ cA ,
r* MEN 'S WEAK

Hele maand oktober

Italiaanse desiqnkostuums
Geen € 349,- maar € 198.-

*^ RLCHARD BUIJTEWHEK

Geïnspireerd spreken voor groepen ?

Driedaagse training do t/m za 16-18 oktober in Zandvoort

Leer zelfverzekerd en ontspannen voor groepen staau!

Groep bestaat uit maximaal 10 personen.

Investering € 350,- incl. koffie/thee /fris, lunch en werkmaj)

Probeeravond op maandag 6 oktober (€ 15,-)

Informatie en opgeven: www.RBTC.nl of bel 023-5653767

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Qf&MpQfy

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort

06-46624969

dejongtm@hotmail.com

tom@osteopaat.nl

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:

• (Chronische) klachten van rug of nek

• Hoofdpijn en migraine

• Hullbabv's

• Darmklachten

Kinderen

Chronische eidheidstdachten

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.

Geen verwijzing van een huisarts nodig.

Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst tl
onder de volgende voorwaarden:

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg39-l

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iS

gEVCn
'

J
' SVP Elk cijfer, leeste .?. en e'Aif <ette: oft notie in eei: lT^-.vj r -".

7 t/f
;
;i^ots;

,„.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In o..,

Te f„„

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2tH 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Tra d e Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Te h u u r:

bovenwoning, 120 ma,

€1.250— per mnd excl.

Dicht bij strand en duinen.

Voor info: 023-8553822

De Bijbel zegt:

"De ogen van de Heer

zijn overal, zowel de

goeden als de kwaden

houdt hij in het oog."

De Heer Jezus let op

u en roept u,zie

www.god h eeftu I tef.com

Geïnspireerd

spreken voor groepen?

Leer ontspannen voor

groepen staan!

Groep max.io personen.

Avondworkshop maandag

6 oktober in Zandvoort

(€ 15,-). Informatie en

opgeven: www.RBTC.nl

of 023-5653767

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

Te huur:

Gemeubileerd zomer-

huis met eigen opgang

€800,- per maand

Tel: 06 28 787 237

Kinderkleding Pom Pom
Boekeen gezel-

ligethuisparty

van dit bekende

stijlvolle merk.

Nu de kerst- en win-

tercollectie.

Bel of mail: 06-53511162 of

consulentepompom@

hotmail.com

of kijkopwww.pompom.nl

eek.

Gevraagd: nette huish.

hulp voor 3 u

Tel. 5739461 (na 18.00

uur) of 06-1232 5767

Te huur:

4 pers. appartement in

Bad Mitterndorf

(Oostenrijk). Inf.

06-5461 6812 of

christelsmit@casema.nl.

Zomeren winter.

Weet u nietwaar u moet

beginnen bij het opruimen

van uw spullen of admini-

stratie? Wij wel! Belt u voor

hulp of advies 023-5273730

Gut oh gut, het is maar

VUT. Allemaal bedankt

voor jullie kaartjes e.d.

Appie Sproetje jr.

Martine van der Ham en

ivo Bos: gefeliciteerd met

jullie topprestatie in de

marathon van Berlijn!

Namens defamilies

Paap en Vonsee

Te koop: 4-pits gaskook-

stel: €50, Senseo: €15,

magnetron: €25, seni-

oren bed: €100, inklap-

baar (nieuw!) logeerbed

€15. Tel. 06-4793 5536

Te koop: gloednieuwe

kinderschoenen, mt

30, kleur don kerblauw-

lichtblauw-grijs, merk

Freaks. Nieuw €79, nu voor

€40. Tel. 06-4795 2497

Te h u u r: garage i n Va n

Ga lenst raat. €107,50 per

mnd. Te I.06-53256274

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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De Ai Grand Prix van Zandvoort

2008 wordt komend weekend

verreden. Dit zal voor de derde

maal de openingsrace lijn van

het nieuwe Ai seizoen. Niet al-

leen op Circuit Park Zandvoort

is het een groot festijn, maar

ook daarbuiten. Er is bijvoor-

beeld veel muziek in het cen-

trum, er zijn kinderfestiviteiten

{racesimulators, mini-karts,

springkussens),er is een kinder-

muziekfestival met een optre-

den van KUS en de uitgaansge-

legenheden blijven vrijdag- en

zaterdagnacht langer open.

Peter en Thomas, het panel van

deze week, geven hun visie op

de activiteiten rondom de AiGP.

De Olympische Spelen van dichtbij mee-

maken en dan ook nog in China, dat moet

wel heel bijzonder zijn. De Zandvoortse

Lana Lemmens is naar Beijing (Peking) ge-

weest en zij vertelt over haar ervaringen

tijdens de reis, die ook naar Hongkong en

Thailand ging.

Meteen prijsvraagvanVideoland Nederland

had Lana een 5-daagse reis naar Hongkong

gewonnen. Daar plakte zij nog 9 dagen

Beijing voor en 8 dagen Thailand achteraan.

Ten tijde van de Olympische Spelen vertrok

zij met reisgenoot Peter naar Azië.

La na: "Ik vond het heel bijzonder, ik wil ook

weer naar alle andere Olympische Spelen!

Maar dat zal in Londen bijvoorbeeld wel

duurder worden, een kaartje voor een

wedstrijd in Beijing kostte maar€ 3,50!"

Behalve naar veel wedstrijden, zijn ze ook

naar de Chinese toeristische hotspots ge-

weest: het Plein van de Hemelse Vrede, de

Verboden 5tad en de Chineze Muur. De

gezelligste tijd hebben ze in het Holland

Hein eken House gehad: "Daar waren wij

echt elke avond, tot sluitingstijd. In Beijing

waren de meeste supporters Chinezen,

maar daarna kwamen de Nederlanders,

echt ongelofelijk!"

Er zijn genoeg verschillende activiteiten rondom
de Ai GP in Zandvoort om er komend weekend
een groot en geslaagd feest van te maken.

Peter Koolstra, 20 jaar en studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Ik moet zeggen dat ik ervan sta te kijken hoeveel activiteiten buiten de race zelf om worden

georganiseerd. Je merkt in het dorp dat dit evenement leeft onder de mensen. Voorgaande jaren

wasdit naar mijn idee minder. Het evenement kan en zal alleen maar groeien en dus moeten er

naast de race zelf ook genoeg andere activiteiten te doen zijn. Zandvoort speelt hier prima op

in, en verzorgt naar mijn idee voldoende faciliteiten die men bezig kan houden gedurende het

Ai-weekend."

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontanel la;

"De Ai Grand Prix is na de Formule i denk ik één van de meest aansprekende race klasses. Alle

coureurs hebben een auto met gelijke techniek en daarnaast verdedigen zij de eer van hun land...

Een aansprekend concept dacht ik zo! De race zal dus ook dit jaar weer veel mensen trekken en het

is goed voor het imago en de inkomsten van Zandvoort. ik hoopalleen datdemensen na de race

op zondag niet meteen Zandvoort 'uitgestuurd' worden door verkeersregelaars. Dit zou jammer

zijn, want dan kunnen de Zandvoortse winkels en horeca ook nog profiteren van de Ai Grand Prix.

Nu maar hopen dat het weereen beetje mee gaat vallen!"

Toneelstuk

Wat wel een cultuurshock was, was dat de

Olympische Spelen in Beijing eigenlijk één

groot toneelstuk was."Erwaren letterlijk grij-

ze muren geplaatst om de krottenwijken af

te schermen, dus leek alles heel mooi, maar

ook heel nep. En ze hebben d operwten ijsjes

in China, dat was ook wel een cultuurshock",

zegt Lana lachend.

Thailand

Lana en Peter zijn maar 8 dagen in Thailand

geweest, maar dit was voor Lana dé favoriete

plek van deze reis. "Vooral de Th aiseei landen

Koh Samuien Koh Pha Nganzijn zo mooi! De

mensen zijn vriendelijk, het eten is lekkeren

goedkoop. Ik wil zeker nog een keer terug-

gaan naar Thailand", aldus Lana.

IKnowWherelt's@
Vrijdag 3 t/m Zondag 5 oktober:

Het nieuwe Ai seizoen wordt geopend met de spectaculaire

AiGP op Circuit Park Zandvoort! The AiGP powered by Ferrari

wordt ook dit jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Voor alle

teams zijn de auto's gelijkwaardig en daarnaast is het ook

ï de enige raceklasse ter wereld waar landen-

teamstegen elkaar stfi ide n=

L Vrijdag 3 oktober:

Altijd al een handtekening van jouw favoriete coureur

gewild? Dit is je kans! Vanaf 19.00 uur tot 0000 uur

krijg je de mogelijkheid om een babbeltje te maken

met AiGP-coureurs in het centrum van Zandvoort!

Tijdens deze Meet & Greet kun je ook nog eens op

e foto met een gridgirl of naast een echte AiGP

Zaterdag 4 oktober:

lij de nieuwste hotspot van Zandvoort, Club Mirage,

vindt deze zaterdag de TW Steel Noi. Grand Prix

Da nee Edition plaatsl Van 22.00 uur tot 05.00 uur

eunjehiei helemaal uttjedakgaan! Leeftijd Is 21+

en kaarten zijn er vanaf € 20 Heb jij dus zin in een

stijlvol feest met te gekke DJ's in een bijzondere

biance? Bestel dan snel kaarten via www.tic-

ketservice.nl

Zaterdag 4 oktober:

Dit wordt een dag om nooit te vergeten! Op het

Gasthuisplein is vandaag een hele hoopte beleven!

Zo zijn er vanaf 13.00 uur verschil lende kinderspelen

en treedt om 16.00 uurde popgroep KUS op! Om 19.00

1 uur wordt het nog spannender, want dan hebben we
een wel heel bijzonder persoon op bezoek, namelijk

niemand minder dan: Marco Borsato! Zijn inzet voor

WarChild wordt beloond met de Prix D'Humanïtéuit-

siking! Van 21.00 uur tot 00.00 uur gaan de voetjes

van de vloer met de Radio Veronica Road Show met

fc bitsvantoen&nu.„.

Bijzonder

kiekje...

'Liefs uit Londen'. Ken je hem
nog? De hitsingle van Bl0f?

In ieder geval is het een

prima beschrijving van mijn

huidige leventje. Met slaap-

oogjes stap ik iedere morgen

braaf in m'n autootje richting

Aalsmeer, om vervolgens de

restvan dedag pittigtypend

achter de computer te wer-

ken aan een trendy reispro-

gramma. De ene minuut

waan ik me in de gouden

woestijn van Marokko, ter-

wijl ik de volgende minuut

met m'n neus in Tanzania zit.

Eén van mijn taken is om ver-

schillende landen van top tot

teen, van binnen naar buiten

en van voor naar achter uitte

kleden. Dat lijkt lastig. En dat

is het ook. Althans, lastig op

een leuke manier, je zou het

meer kunnen zien als een

major uitdaging! Alleen het

beste is goed genoeg voor

de Nederlandse televisie.

De meest bijzondere plek-

jes en de hipste hotspots

liggen natuurlijk niet voor

het oprapen. Als een echte

'Inspector Gadget' ga ik dan

ook te werk. Ik lees, ik kijken

ik luister, waarna ik in mijn

hoofd een filmpje laat afspe-

len. Hier komt veelal een be-

hoorlijke dosis fantasie aan

te pas! Momenteel begeef ik

me in zo'n vier verschillende

landen. Helaas blijft het bij

het filmpje in mijn hoofd.

Zo'n kwestie van: de één be-

denkt en de ander voert uit.

En voor je uit mag voeren,

moetje eerst bedacht heb-

ben. Ik blijf achter in het kille

Nederland en de restvan de

crew bekijkt de ins and outs

in real life. Leren vanaf de

kade. Zoals de zanger van

Bl0f af en toe een kaartje

ontving van zijn grote liefde

uit verre landen.krijgikafen

toe een fotootje van het tra-

velteam op locatie. En ik kan

je vertellen, met zulke foto's

is het echt niet erg om aan

de kade te blijven. Zo'n stoe-

re, gespierde presentator in

z'n ienie mini zwem broek wil

toch iedereen wel in m
z'n mailbox krijgen? =



Gemeente Zandvoort
2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 40 -2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 23 september

en de verdere in week 39 door het college genomen besluiten

zijn 30 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Verruiming sluitingstijden horeca tijdens weekend Ai CP

De horecaondernemers die beschikken overeen rechtsge d ge

exploitatie, krijgen de gelegenheid te bieden i.p.v. 03.00 uur

tot 04.00 uur voor publiek geopend te zijn tijdens de nacht

van vrijdag 3 oktober op zaterdag 4 oktober en van zaterdag 4

oktober op zondag 5 oktober 2008.

Werkzaamheden aan de Vuurboetstraat

Op 6 oktober start de gemeente met de werkzaamheden

aan de Vuurboetstraat. Het werk zal medio december 2008

gei eed z jn. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg vaneen

infiltratie riool (schoon water zakt in de bodem weg). Tevens

wordt de rijbaan voorzien van nieuw bestratingsmater laai. De

bewonersvan de woningenen bezitters van de garages zullen

door middel van een (bewoners)brief op de hoogte worden

gesteld van de werkzaamheden. Op de garagedeuren wordt

tevens deze melding aangebracht.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat

doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden

dat stoeptegels niet goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien

hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak

kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De

open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11,00 - 15.00 uur

en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op

het terrein van de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. De

dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in

het raadhuis.

In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende infor-

matiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal

waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke afspraken

maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor

publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten

van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een

gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan er twee tenten

voorde ingang van het raadhuis waar onder begeleiding lekker

geknutseld kan worden, ledere bezoekervandeOpendag krijgt

een gratis toegangskaartje voor het Zand voorts Museum.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 september. Op de

agenda staat:

-Opening

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen van 2 september 2008

Hamerstuk: Vaststelling |jjnekening 2007 openbaar onderwijs

Personele kosten

Herbenoemen restant budget Bereikbaarheid Kust 2005 -

- VVi zigmg parkeerverordening i.v.m. invoering herstructure-

- Subsidie vakonderwijs muziek

- Begrotingsrapportage 2008-2

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Deentree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

igge:" t |dens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op woensdag

1 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 21 augustus 2008

-Vaste agendapunten

- Buurtgericht werken

- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel

over onderwerpen opde agenda als overeen eigen onderwerp.

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail; griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

te efoon nummer en het onderwerp meteen toelichting op een

aparte bijlage. Deze toelichting mag niette uitgebreid zijn en

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >

inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4 oktober haalt de ecocar van Slta weer Klein

Chemisch Afval op, Schema: Dirkv.d. Broek 9.00-10.00 uur,

Vomario.io-n.oo uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging CFT rolemmers

Van 29 september t/m 3 oktober worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen

van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan

totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook

na 17.30U zijn,

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Cornelis Slegersstraat 22, het slopen van de woning, verzon-

den 24 september 2008,2008-1745

- Duindoornlaan 29, het verwijderen van asbesthoudende

materialen uit de woning, verzonden 24 september 2008,

2008-173S

- Zandvoortselaan 165, het vergroten van de boerderij, verzon-

den 24 september 2008, 2008-172 LV

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning op grond van artikel 2.2.2

van de APV verleend aan Stichting Éen Zandvoort om op vrijdag

3 oktober, zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2008 diverse

activiteiten te houden in het centrum van Zandvoort.

Verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen AlCP

De gemeente Zandvoort zal op 5 oktober 2008 verkeersmaatre-

gelen nemen volgens het "Verkeerscirculatieplan voor zomerse

dagen en grote evenementen op het Circuit Park Zandvoort

(CPZ)", vastgesteld door het college van burgemeester en wet-

houders op 18 september 2007. Onderdeel van dit plan iso.a.de

vanSpeijkstraat en het Stationsplein geheel fysiek af sluiten

tengevolge van grote voetgangersstromen van het NS station

richting het evenement AiGP op het Circuit Park Zandvoort

en v.v.; Het college van Bur gemeester en Wethouders deelt

mede dat tijdens de Ai Grand Prlx op 5 oktober de volgende

maatregelen getroffen worden:

1 fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retrore-

flecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op 5 oktober 2008

tussen 07:00 en 14:00 uur op de volgende locaties:

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

- de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

-de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

- de Trompstraat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphen straat;

- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat;

- de van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennep-

- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de net de Zee-

2.fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van retro-

reflecterend materiaal) inclusief

de borden conform model C01 van bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op 5 oktober

2008 tussen 14:00 en ig:oo uur op de volgende locaties:

- de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde Boulevard

Barnaart;

-de Burgemeester van Alphenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeester van Alphenstraat (ingang circuit);

- de Vondellaan bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphenstraat

-de Van Galenstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;

-de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de Burgemeester

van Alphenstraat;
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- de Trom pst raat bij de aansluiting met de Burgemeester van

Alphen straat;

- de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aansluiting met

de Burgemeester van Alphenstraat:

- de Van Speijkstraat bij de aansluiting met de Van Lennep-

weg;

- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van

Speijkstraat;

- de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Vondellaan;

- de Van Lennepweg bij de rotonde met de Doctor Jacobus

P.Thijsseweg;

- de Ir. E.J.J. Kuijnderstraat bij de aansluiting met de

Zeesi'ajt

- de Burgemeester Engel bertsst raat bij de aansluiting met de

Zeest-a^t

-de Hogeweg bij de rotonde met de Burgemeester Engelberts-

straat;

- de fvlarisstraat bij de rotonde met de Brede rodestra at -

Ingenieur Friedhoffplein;

- de Brede rodestra at bij de rotonde met de B red erodest raat -

Ingenieur Friedhoffplein;

- het Ingenieur Friedhoffplein bij de aansluiting met de

Meester Troelst rast raat;

-de Meeste rTraelstrast raat bij de aansluiting met deCortvan

der Lindenstraat:

3. het instellen van éénrichtingsverkeer op Boulevard Bar naart

tussen de Burgemeestervan Alphenstraat en de Burgemeester

Engelbertsstraat door plaatsing van de borden conform model

C02 en C03 van bijlage wan het RVV ïggo voor de periode van

afvoer van de bezoeker van i4:oou tot ig:oou;

4. het instellen vaneen gebod tot rechtsafslaan ter hoogte van

de Burgemeester van Alphenstraat voor verkeer op de Tromp-

straat, de Tjerk Hiddestraat, de Van Galenstraat, de Vondel-

laan en de toegang tot het circuit-terrein (Burgemeester van

Alphenstraat) door plaatsing van de borden conform model

D05 van bijlage ïvan het RW 1990;

5. het instellen van een parkeerverbod van 3 tot en met 5 ok-

tober 2008 door het plaaten van borden E01 van bijlage I van

het RVV 1990 op de volgende locaties:

- in hetWagenmakerspadopde locatie waarde parkeervakken

aanwezig zijn. Zodoende is de doorgang voor hulpdiensten

voor het evenement op het het Gasthuisplein en het Circus

Zandvoort gewaarborgd.

Bewoners en ondernemers worden verzocht de doorrij pas voor

afsluitingen op een goed zichtbare locatie achter de voorruit

van de auto te plakken, hierdoor ontstaan er geen problemen

met de herkenbaarheid van de belanghebbende voor de hulp-

diensten en bevoegde verkeersregelaars.

Overige verkeersbesluiten

Aanteg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeesteren wethouders van Zandvoort

heeft op 9 september 2008 besloten tot: De aanleg van een

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J. van der

Mooie nstra at th.v. nr.73.

Verkeersbestuit Ai evenement Casthuisplein

Het college van burgemeesteren wethouders deelt mede dat

tijdens het Ai evenement op 3, 4 en 5 oktober op het Gasthuis-

plein fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van

retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model

C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

tekens 1990 geplaatst worden op de volgende locaties:

- In de Kleine Krocht direct ten westen van de Raadhuisplein;

- in het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat;

- In de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de S medestraat;

op 3,4 en 5 oktober 2008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden : : e anghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief a an het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

vdi'i de Rei:l"i:'S ti
,,

k -?.:i\ !en"i.set:o- Besui u is echt. Postbus 1621

2003 BRHaariem.Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

fe lm arkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 oi 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rke n i nza n d voo rt.com .

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Boottochtje met Rotary
Vorige week dinsdag hebben 80 Zandvoortse senioren, op

uitnodiging van de Rotaryclub Zandvoort, vanaf de Kaag-

erpiassen een boottochtje gemaakt. De groep werd om

10.00 uur bij het Huis in de Duinen door twee touringcars

opgehaald en samen met medewerkers van het Huis in de

Duinen en Rotarians naar de Kaag gebracht.

werkte dat er zelfs een polonaise aan boord werd gedanst.

De tocht ging via het Kaageiland en de Ringvaart naar

het Spaarne. Rond 17.00 uur was de groep weer terug in

Zandvoort.

De Rotaryclub maakt jaarlijks dit soort tochtjes met de

Zandvoortse senioren. Het uitstapje van dit jaar werd be-

taald door middel van de baten van de succesvolle Circuit run,

Aan boord werden zij verrast met een kopje koffie met ge- die begin dit jaar voor het eerst werd georganiseerd en ook

bak, een lunch en... 'levende' muziek, die zo aanstekelijk voor komend jaar op de agenda staat.

VfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffM.\'



HELEMAAND OKTOBER:

Malse Ierse Sukadelappen

KiLo€J3y5Q €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders d

EiEi
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

€ 25 KORTING

C*et« KretM. 31 -«3-5712560
iMHNlIllllftlllW il Hl

^toerkoop.nlss

i bench & t*enlth nanaEf

10% Korting

op Pilates

Kijk op w«™
"3- 57' 32 55 "f infoCne

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldslraal f» - HDekLipplantje

Koene Cleaninq Scrvrca

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 1

i

20% korting op de gehele

llectie winterjassen!

bloemen aan zee
:3ri'J-,oor'ïraï i'A orting ::

' f T f T f t f T

Zakje A1

chocolade
melk, wit,

puur
per zakje

€3,50

<&

Bestel nu de >

ZandvoortPas 2008 !

Achternaam + voorletter(s) '

Betreft:O Nieuwe ZandvoortPas fe 5, ooj
'

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5, oo; -Pasnr |

Woonadres+huisnr. |

Postcode

Telefoon

R 10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruna
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktol

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel.023 571 6033 •brunabalk" '

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

I Wedden
!
dat u er
wel twee
van lust?

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende'
Pasfoto's

vin MoWi panwofi

worw

Halve prijs!

w

Top 3!

irenmetworst +

L Schouderham +
Jachtworst

VFEEBMGtZn €3,25

at54-T.023-5712351 m

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keurstation

Mtoon van de pas geen
dkosten bij APK Keuring

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Saucijzen-
broodje

De tweede krijgt u voor

de halve
prijs

'iiilii.i'l :.yli1n| toten met woensdag S oktober 2008

i-ii i'illr-tri
'

'.ii.y vfilki ii<| !'/ :ii'1-'>:il

RaarJIi Hopkin 2, Telefoon: 02] -57 12 B65

ir meer adressen en openingstijden
-•



e aanbiedingen van deze week

\T
Kalkwas

(white-wash

voor meubels)
Muurstickers
10% korting

10% korting op een
voet-reflexmassage
massageservice ook aan huis

m
Medina Woninginrichters

f(Vouw)S o,-dijU

FVilriges

f Luxaflex

fTapijl

r Vinyl

Waves beach & health center

voor een gezonde levensstijl

In 2005 besloot Cathy Samé Lottin om Waves, beach & health

center het leven in te roepen. Uniek gelegen aan de boulevard

van Zandvoort biedt het de perfecte plek voor iedereen die be-

hoefte heeft aan ontspanningen een gezonde levensstijl. "Het

geeft mij de grootste voldoening om mensen op een positieve

manier om te laten gaan met alles wat op hun pad komt. Dat

is mijn passie", aldus Cathy.

Bij Waves beach & health center

kunt u terecht voor diverse mas-

sages, cursussen, yoga, pilates,

persoonlijke coaching, workshops

en oefentherapie Mensendieck.

Kwaliteit, persoonlijke aandacht

en medische expertise vormen de

basis. "Mijn persoonlijke streven is

kunstenaarte zijn van mijn leven.

Ik voel me geroepen om dit in mijn

werk als therapeut en coach ook

over te dragen om mensen te sti-

muleren het beste in henzelf naar

boven te halen. Het uitgebreide

programma van Waves biedt hun

de mogelijkheid om op een ac-

tieve en ontspannen manier aan

zichzelf te werken", vertelt Cathy

enthousiast. Samen met Miriam

Fransman, Esther Geraedts en

Karin van Zeeland vormt Cathy een

ijzersterk en professioneel team

dat niet stil staat. Zo is Cathy net

teruggekomen van een studiereis

in Maleisië, Bal i en Th ai land om de

ontwikkelingen op het gebied van

wellness bij exclusieve spa resorts

te bekijken. Het was een zeer bij-

zondere ervaring. "Ik heb veel in-

spiratie opgedaan. Deze ideeën

ga ik later zeker gebruiken bij de

uitbreiding van activiteiten bij

Waves. Mijn droom is om ooit een

excl u s ief eco-d u i n resort te verwe-

zenlijken als herstel- en kuuroord

voor body and mind", lacht Cathy.

ZandvoortPas

Waves beach & health center heeft

voor ZandvoortPashouders het hele

jaar door vier roulerende aan bied in gen

die gedurende twee weken geldig zijn.

De bekende io% korting op pilatesles,

cadeaubon, massages en zwanger-

schapscursus.

Waves beach & health center is te

vinden op de Middenboulevard on-

der het Bouwes Palace hotel aan de

Burgemeester van Fenemaplein 2-6.

Openingstijden: Maandag tot en met

zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor

meer informatie: www.newwaves.nl,

info@newwaves.nl, tel. 571 3255.

n

Lijst van deelnemende bedrijven

Bloemen aan Zee - Holtestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Will

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhulsple

Verzorging en vrije tijd:

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort -Burg. v. Alphen

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn.Sleqerstraat

Waves Beach & Health Centre - 57 132 5

Mode en trends:

lli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Diüi for Shoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor- Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haitestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraa

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraa

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde h

She Satehcafé - Zeesfrnnt

Take Fiveaan Zee R

Trattoria Vacirca - 06 144 481 20



BASKETBAL HEREN BASKETBAL DAMES

Bijna stunt van Lions heren
De heren van The Lions hebben zaterdag in de Korver

Sporthal bijna voor een stunt gezorgd. Het bezoekende

ProBuild Lions uit Landsmeer, dat met maar liefst 4 eredi-

visiespelers in hun gelederen voor promotie gaat, kon in

de laatste drie minuten van het laatste kwart ternauwer-

nood ontsnappen aan een nederlaag.

Zandvoort was op oorlogs- fout' kreeg. Hij was uitge-

sterkte maar moest toch braken en dreigde de beide

toezien dat hun tegenstan- teams op gelijke hoogte te

ders bij rust een voorsprong brengen. Zijn tegenstander

van 9 punten hadden opge- viel om toen hij hem raakte,

bouwd (28-37). Na rust was De arbiter had echter niet

het vooral Ron v.d. Meij die gezien dat de Landsmeerder

voor Zandvoort de meeste foutief af probeerde te stop-

purtten maakte en Lions pen. In plaatsvan naarLions,

kwam terug. Tot de 37e gingendebeidestrafworpen

minuut. Toen zorgde een naar ProBuild. Nog steeds

foutieve beslissing van een was het niet gedaan want

arbiter voor een kentering, als de Zandvoorters in de

Een maatje te klein
De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag niet

van het altijd sterke FAC uit Den Helder kunnen winnen.

In de eerste helft konden ze het nog wel bijbenen maar

daarna was het over en uit.

Lions was de gasten tot op

2 punten genaderd toen

Robert te Pierik volkomen

onterecht een 'onsportieve

laatste drie minuten hun

strafworpen erin zouden

hebben gegooid, er werden

er 7 uit 7 gemist, hadden ze

nog een kans. Die lieten ze

nu voorbij gaan en uiteinde-

lijkwerd het 54-66.

Zondagmiddagspelendehe-

renvan Lions in deWibauthal

in Amsterdam tegen het

vierde team van de studen-

tenvereniging US. De wed-

strijd begint om 15.30 uur.

Lions toonde geen respect

voor de achtvoudig kampioen

van de eerste Rayon klasse. De

Helderse dames willen ech-

ter niet promoveren omdat

zij dan weer, ze speelden al-

lemaal in de eredivisie, door

heel het land moeten reizen.

Ze zien daarom altijd af van

promotie en laten die plek in

de landelijk eerste divisie dan

over aan de nummer twee

van de ranglijst.

Na het eerste kwart was er

slechts vier punten tussen de

beide teams, hetgeen aan-

geeft dat de Zandvoortse da-

HANDBAL

Negatieve hoofdrol handbalarbiter

In de vorige week dinsdag gespeelde handbalwedstrijd

tussen ZSC en NEA uit Ouderkerk aan de Amstel was de

hoofdrol niet voor één van de teams, maar voor scheids-

rechter Norg. De leidsman stuurde tien minuten voor het

eindsignaal een deel van het publiek weg, dat zich naar

zijn mening te veel negatief uitliet over zijn leiding.

Ongelukkigerwijze stuurde

hij een aantal personen weg,

die zich juist gedurende de

gehele wedstrijd van elk

commentaar onthouden

had. Onder degenen die

moesten vertrekken was

ook uw verslaggever van de

Zandvoortse Courant. Naast

deze vervelende situatie,

waaraan noch ZSC noch NEA

enige schuld had, werd ook

nog gespeeld. Na een 5-6

achterstand bij rustwonnen

deZSC-dames met 12-11.

Spannend

Daphine van Rhee gaf het

team van de nieuwe coach

RobTilalsnelna het begin sig-

naal een i-o voorsprong. Na

de openingstreffer ontspon

zich een spannende strijd,

waarin beide teams beurte-

lings een voorsprong hadden.

Het scoren viel beide teams

aanvankelijk moeilijk om-
dat zowel de ZSC-keepster,

Nanoukden Breejen,als haar

collega in het NEA-doel een

aantal keren toonden uit het

goede hout gesneden te zijn.

Door het optreden van beide

dames bleef de ruststand

steken op 5-6 in het voordeel

van NEA.

Sportief

Na de pauze een gelijk spel-

beeld, waarin scheidsrechter

Norg echtervan ZSC minder

accepteerde dan van NEA. In

dit wat beide teams betreft

sportieve duel, moest twee-

maal een Z5C-speelstervoor

twee minuten naarde kant.

Die numerieke minderheid

was voor onze dames geen

belemmeringom de achter-

stand geleidelijk aan om te

bouwen in een voorsprong.

In de spannende slotfase

wist Charissa Koning haar

derde treffer te scoren,

waardoor ZSC met een 12-11

overwinning van het veld

kon stappen. Naast Koning

scoorde Lucia v.d. Drift vier

goals, terwijl Daphina van

Rhee en Romena Daniels

ieder tweemaal het net

vonden en Naomi Kaspers

Walk over

De uitwedstrijd tegen Wijk

aan Zee, van afgelopen

weekend, leverde van meet

af aan geen enkel probleem

op. Al voor de rust hadden

de Z5C-dame5 al elf keer

gescoord. Keepster Lucia

v.d. Drift werd slecht één

keer gepasseerd, zodat de

rust met 1-11 aanbrak. Ook

na de thee was ZSC opper-

machtig en voerde de sco-

re geleidelijk op naar een

io-240verwinning. Charissa

Kon ing was met zeven goals

de succesvolste schutter.

De rest van de score werd

verzorgd door Daphina van

Rhee (4), Romena Daniels

(4), Suzanne Zwemmer
(3), Kristel Gazenbeek en

Martina Balk beide 2, ter-

wijl Asia el Ba kkali en Naomi

Kaspers ieder één keer scoor-

den.

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl i^Z

mes goed begonnen waren.

Ook de ruststand, 25-33, gaf

hoop op een 'gezond' resul-

taat. Daarna echter zette FAC

een tandje bij en met fysiek

basketbal, waar de arbiters

niet goed op reageerden,

werd Lions overlopen. Dat

het uiteindelijk 43-73 werd

is alleen voorde statistieken

belangrijk.

De Zandvoortse dames spe-

len komende zaterdag uit

tegen Alkmaar Guardians.

Die wedstrijd, in de Hoorn se

Vaart in Alkmaar, begint om
18.30 uur.

SOFT- EN HONKBAL

ZSC soft- en honkbal

besluit seizoen

De afdeling honk- en softbal van de Zandvoortse Sport

Combinatie (ZSC) kende een prima seizoen. Alle teams ein-

digden bij de eerste drie in hun klassen. In totaal won ZSC

35 van de 47 competitiewedstrijden.

Deherenwerden met over- upOlympia Haarlem 2 werd

macht kampioen en pro- verloren. Het debuterende

moveren naar de 3e klasse, junioren honkbalteam

Van de 19 gespeelde wed- eindigde op een 2e plaats,

strijden werden er slechts achter kampioen Sparks

drie niet gewonnen. De Haarlem. Wie meer wil we-

dames eindigden op een 3e ten over soft- en honkbal

plaats. Alleen van kampioen kan terecht op de website:

Vennep Flyers 2 en runner- www.zsc.nu.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



VOETBAL - ZATERDAG

Eerste winst zaterdagvoetballers

SV Zand voort zaterdag heeft eindetijk de eerste winst in

het nog prille seizoen te pakken. Onder een stralende zon

wist het team van Piet Keur de vierde competitiewedstrijd

met een magere i-o van ZOB te winnen. Vorige seizoen ver-

loren de Zandvoorters deze wedstrijd nog met 1-2. Door de

winst stijgen onze plaatsgenoten naar de achtste plaats.

De geschiedenis herhaald

zich, moet Keur gedacht heb-

ben toen de i-o voorsprong

maar niet uitgebouwd kon

worden. Zandvoort had bijna

de hele wedstrijd het beste

van het spel maar kon niet

weergaloos keepende Boy

de Vet, die geregeld naar

de hoeken moest. Voor rust

werd het soms wel wat hec-

tisch voor zijn doel (de paal

redde zelfs één keer) maar de

1-0, een mooie goal van Nigel

Berg in de 39e minuut, bleef

na 45 minuten fier overeind

staan.

Na rust was het eigenlijk

alleen maar Zandvoort dat

tot aanvallende acties kon

komen. Legio kleine en gro-

te kansen waren echtervoor

deaanvallers niet voldoende

om de voorsprong uitte bou-

wen. Natuurlijk kwamen de

gasten nog wel eens aan de

doordrukken, waardoor er overkant maartot vijf minu-

uiteindelijk toch weer meer ten voor het einde was daar

druk op de verdediging kwam zo goed als geen gevaar bij.

te staan om de voorsprong Toen de geschiedenis zich

niet uit handen te geven. Ze echter dreigde te herhalen,

slaagden daar wonderwel ballen niet afmaken, net

in mede door een opnieuw naast schieten enz., rook ZOB

dat er misschien wel moge-

lijkheden waren. Een laatste

offensief van de 'Beemster

boeren' leverde alleen een

tweetal vrije schoppen aan

de rand van het 16 -meterge-

bied op. Deze waren echter

niet voldoende om alsnog

een punt uit het vuur te sle-

pen.

Komende zaterdag speelt

Zandvoort in Amsterdam bij

WV-HEDW dat afgelopen

zaterdag thuis met 0-2 van

Amstelveen/Heemraad ver-

loor en troosteloos met nul

punten uit vier wedstrijden

onderaan de ranglijst staat.

Deze wedstrijd begint om
14.30 uur.

Overige uitslagen 2e klasse

A: HBOK-Monnickendam,
2-5; Kennemerland-HCSC,

2-1; Swift - Marken, 0-0 en

ZCFC-DVVA,i-5.

VOETBAL - zondag

Zondagelftal verliest weer fors
Opnieuw heeft het elftal van zondagtrainer Jamal fors ver-

loren. Zondag stopte de teller voor tegenstander DSK op

6 terwijl Zandvoort al na 1 doelpunt niet meer bij machte

was om het net van DSK te vinden. Het zondagelftal wacht

als enige nog steeds op het eerste wedstrijdpunt en heeft

al een negatief doelsaldo van zo!

Zandvoort begon fris en vro-

lijk aan de 'klus' DSK, in de

wetenschap dat er nu einde-

lijk eens minimaal één punt

binnengehaald diende te

worden. Erwas aanvankelijk

wel wat druk op het doel van

Paul 5mit en met nameJaco

Houtkamp kreeg een aantal

kansjes maar gescoord werd

erniet.TotdatTimodeReus in

een snelle aanval Zandvoort

het eerste doelpunt schonk.

De snelle spits maakte koel-

bloedig een slalom af, i-o.

De vreugde was echter van

korte duur. Al 3 minuten

later was de stand in even-

wicht toen Rick Schotvanger

simpel kon scoren. Daarna

was het alleen DSK dat de

aandacht naar zich toetrok.

Topscorer Houtkamp zorgde

hoogstpersoonlijk met twee

doelpunten dat de rusttand

1-3 werd. Na de thee was het

weer eenrichtingsverkeer

naar Smit die uiteindelijk

via 5chotvanger, Maarten

de Boer en Patrick Geeven,

nog 3 doelpunten extra om
de oren kreeg.

Zondag speelt SV Zandvoort

zondag uit tegen Ripperda

dat afgelopen zondag thuis

met 2-0 te sterk was voor De

Brug. De wedstrijd begint

niet om 14.00 uur maar om
14.30 uur!
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Nieuwe competitie

driebanden van start
Drie weken geleden is de driebandencompetitie inde regio

Haarlem weer van start gegaan. De Zandvoortse deelne-

mer is net als vorig jaar het team van café Oomstee. De

eerste uitwedstrijd tegen Hof van Heemstede werd nipt

met 11-10 verloren. Dinsdag werd er voor het eerst op het

eigen biljart gespeeld tegen 't Hoekje uit Haarlem en dat

ging niet bepaald van een leien dakje.

De spelers moeten voor de

competitie hun gemiddelde

in maximaal 25 beurten

maken. Starter Henk v.d.

Linden, die 15 caramboles

moet maken, verloor kans-

loosvan H ugo Ka pteyn. Alsof

dit een teken was, verloor

ook de tweede speler van

Oomstee, Louis v.d. Meij

(14) van Jan Draijer en de

Zandvoortse nummer 3, Dick

Pronk (11) kon eveneens geen

potten breken tegen 5erge

Venema.

Dezelfde spelers spelen in

de tweede en laatste ronde

weer tegen elkaar. Het zou

de tweede ronde van de

wederopstanding worden.

In een weergaloze partij

waarin bijna alles lukte, hield

V.d. Linden met het grootste

gemak Ka pteyn van de over-

winning af. Ook V.d. Meij had

nu geen kind aan Draijer en

speelde zoals hij in de trai-

ningen speelt: soepel, dege-

lijk en zonder zenuwen. Het

venijn zat in de staart. Pronk

begon zwak met een aantal

'poedels'oprij maarwist zich

juist op tijd te herpakken. In

de laatste beurt maakt hij

zijn elfde carambole en had

Venema nog de nastoot.

Die zou om gelijk te kunnen

spelen en daardoor de over-

winning voor zijn team op

te eisen, nog 3 caramboles

moeten maken vanaf acquit.

Hij faalde na de eerste waar-

door Oomstee alsnog met

de kleinst mogelijke voor-

sprong de wedstrijdpunten

in Zandvoort hield. Oomstee

staat na twee wedstrijden op

de 6e plaats maar heeft nog

een wedstrijd tegoed.

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K.W lemse Café Koper Gemeente Zandvoort Nicole Post design &productions Southern Cross

Dankzij onze adverteerders Algemene uitvaartbegelei mg Café Oomst G re even, Makelaardij o.g. P. van Kleeft Studio TotalCare

kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat

in Zandvoort leeft

Zandvoort

Asian Delights

Autobedrijf KariMo

Auto Strijder

Café 't Ba de

Censeenva

Circus Zand

Club Nautlq

ndje

Lingen Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Jobtide

Parfumerie Moerenburg

Pluspunt

Praktijk voor Osteopathie Tom de Jong

Printing People

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszetters bed rijf

Van SchalkOmaco Makelaars

Vlug Fashion Men'sWear

De adverteerders in de Beach Club Tien Danzee Joost van Diepen Richard Buijtenhek Train Ing & Coaching Vrljehuizenmarkt.nl

krant van deze week zijn:
Bertram& Brood

BloemsierkunstJef& Hen Bluijs

DobeyZand

Dorsman As urantiên

Laurel& Hardy

Meijershof Restaurant Sea Optiek

Zandvoort Optiek
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Horeca, wonen of beleggen?

In het centrum ligt dit royale karakteristieke halfvrijstaande pand,

bestaande uit 4verd. met op de bgg en souterrain een restaurantfunctie.

Het restaurant Dubrovnic beschikt over een keuken met grote grill,

bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met div.

opslagruimten en toegang tot de tuin. Op de V etage bevindt zich een

ruim 3-kamer appartement en op de 2' etage is een studio met

kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

Opp. bedrijfsruimte ca. 160 m2
(beg.grond+ souterra in)

Opp. woonruimte ca. 92 m2
(r verd.+2

F
verd.)

Perceelopper» la kt e 278 mz

Vraagprijs: €595.000--

Doctor Kuyperstraat 22
Op een schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap woning

met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en achtertuin, garage,

oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een royale woonkamer met toog

naarhet eetgedeelte.

Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijn en

Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse Waterleidingduinen

Oprit voor ca. 3 auto's

Woonoppervlakte ca.115 m2

Gebruiksoppervlakte 325 m2

Vraagprijs: €529.000,-

Jac. Van Heemskerckstraat 65
Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u?

Deze kans kunt u niet naast u neer leggen . .

.

Dit 4kamer appartement (v/h 3 kamers) op de 4E
tevens hoogste

verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boulevard en een heerlijk

zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is bij de vraagprijs

inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Ca. 50 meter van het strand gelegen

Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde

Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden
. fZnhmilrEnnnarulalrta ra Cirki.WinH hat hall/nn\Gebruiksoppervlakteca.90m (incl. hetbalkon)

Vraagprijs: € 279.000,- Incl. garage
<£$>

Brederodestraat 109
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere

vrijstaande villa op een kavel van 1 734 m2
direct achter de Zuid-boulevard

van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor

design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk

prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living

met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,

2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto's en een royale garage

voor 3 auto's. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormtéén

geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch

sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen.

Gebruiksoppervlakte ca. 225 m2
(ex cl. garage), inhoud ca. 1 100 m

Vraagprijs: € 2.199.000, -

<&>

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huisaan de mooie Brederodestraat!

Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om

echt "thuis" te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,

eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met

privacy Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf

de sfeerte komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd

Originele paneeldeuren in alle vertrekken

Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakte ca. 110m
2

Vraagprijs: €398.000,-
<&>

Boulevard Paulus Loot 65
Goed onderhouden en zeersmaakvol gerenoveerde vrijstaande villa op

één van de mooiste locaties van de boulevard gelegen. Door de iets hogere

ligging op een royale kavel van 730 m2
en de fraai aangelegde voortuin ziet

u vanuit de living alleen het prachtige levende schilderij van de zee in al

zijn elementen. Deze ligging zorgt ervoor dat u vooral de ruimte en de rust

ervaart. De villa beschikt verder over 3 slaapkamers, oprit, garage voor

2 auto's, diverse zonneterrassen en uniek zee- en duinzicht.

• Bouwtekeningen aanwezig voor vergroten van de woning tot ca. 880 m 3

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gebruiksoppervlaktethansca. 165m
2

Vraagprijs € 1.595.000,-
<S>
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Meer UBO -dagen voor Circuit Park Zandvoort

Maandag 6 oktober heeft de ministerraad een brief naar

de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om de wet-

telijke geluidsregels voor de nationale circuits meer in

overeenstemming met de jurisprudentie te brengen. Dit

betekent dat het aantal dagen dat er meer geluid op de

racepistes mag worden geproduceerd, op 12 moet komen.

Naar verwachting zal de wet in 2010 zijn aangepast.

Op dit moment mogen de

twee permanente circuits

in Nederland, Assen en

Zandvoort, slechts gebruik

maken van vijf UBO-dagen

(Uitzonderlijke Bedrijfs-

omstandigheden). Op deze

dagen mag een hogere ge-

luidsbelasting worden ge-

produceerd. Volgens gede-

puteerde Ton Hooijmaijers

(VVD) is dat te weinig om
Circuit Park Zandvoort te kun-

nen exploiteren en mede om
die reden wilde hij het circuit

verplaatsen naar de kop van

Noord-Hol land. "Voor de korte

termijn was het van tweeën

één: of verhuizen van het

circuit of het wettelijk vast-

leggen van de 12 UBO-dagen.

Met dit besluit zorgt het ka-

binet ervoor dat de onzeker-

heid van de afgelopen jaren

over deze dagen ten einde

komt", aldus Hooijmaijers in

een persbericht.

Structuurvisie

Voor de langere termijn gel-

den echter nog steeds andere

zaken. Inmiddels zijn name-

lijk ook de resultaten van de

ideeënconsultatievan dever-

schi Hen de marktpartijen ont-

vangen. Uiteindelijk hebben

zeven partijen gereageerd op

hetverzoekvan Hooijmaijers.

Deze ideeën worden meege-

nomen in de Structuurvisie.

Het idee van verplaatsing is

dusvoorde langetermijn nog

niet van de baan.

Nooit meer weg
Erik Weijers, directielid van

Circuit Park Zandvoort, is ui-

teraard blij met de bemoei-

enissen van de regering.

"Natuurlijk zijn we zeer ver-

heugd met deze mooie tijd ing.

De beide Nederlandse circuits

timmeren wereldwijd goed

aan de weg en dat past goed

in het plaatje dat Nederland

wil voorhouden: grote sport-

evenementen op wereld-

schaal zijn in Nederland zeer

goed mogelijk. Op Assen is

dat natuurlijk de wereldbe-

roemde TT, met de MotoGP,

en met de AiGP hebben wij

Zandvoort, en Nederland, op

dewereldkaart gezet. Wij hoe-

ven dus hier niet meer weg en

dat hebben wij al eerder aan-

gegeven. Niet op de korte en

niet op de lange termijn. Dat

heeft ons eigen onderzoek

ookaangetoond!"

Extra UBO dagen

'Zieje wel, was het dus

toch een publiciteitsstunt

van Hooijmaijers?'

£>IÏ :

Goed gevulde chocolade

croissant € 1,50

Weekend(aartje€ 7,35

Nu in de winkel:

Zoute koekjes

div nieuwe brood soorten

jcces met 1 maand.. .

Bij aankoop van een

bril met varilux glazen

handgemaakte

wijnglazen cadeau

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Herfstweer houdt veel racefans niet tegen

Ondanks het herfstachtige weer van het afgelopen weekend, hebben toch heel veel fans

de moeite genomen om naar Zandvoort te komen. Circa 85.000 raceliefhebbers hebben

genoten van een hectische openingswedstrijd van de AiCP. Ondanks dat grote aantal,

was het na de race niet lang druk op de wegen rondom Zandvoort, de files waren voor

19.00 uur opgelost.

'-&&$*
& -' ' tf

Goedgevulde tribunes en

duinen rondom de racebaan

waren het beeld van de derde

openingsrace van een AiGP-

seizoen'op'Zandvoort. Jeroen

Bleekemolen zei na de teleur-

stellende Sprint race waarin

hij vierde werd: "Het is wel

fantastisch om al die fans te

zien,dieondanks het slechte

weer er toch weer zijn." Met

temperaturen die nauwe-

lijks boven de io°C kwamen

en heel veel hemelwater en

harde wind, was het niet echt

prettig rondom de racepiste.

Toch hebben de fans de hele

dag kunnen genieten, vooral

ook van de vele schuivers op

de baan. Het overvloedige

water zorgde voor grote

plassen en stroompjes op

de baan en gemengd met

hier en daar wat olie door

gecrashte wagens was het

spiegelglad. Wei kwamen
nu de 'echte' coureurs bo-

vendrijven en was ervoor

de kenners volop te genie-

ten van gewaagde inhaal-

manoeuvres en fraai stuur-

werk. Een verslag van de race

vindt u op pagina 23.

Centrum

In het dorp was er veel te ge-

nieten na de race. Zowel op

vrijdagavond als op zaterdag

was er een variërend pro-

gramma in de speciaal voor

dit weekend opgezette feest-

tent op het Gasthuisplein. De

festiviteiten werden zowel

door Zandvoorters als door

racefans goed bezocht. Een

uitgebreid verslag van het Ai

weekend vindt op op pagina

6 en 7.

Auto Strijder

Zandvoort
Zie onze advertentie

pagina 6

11 oktober
Open Dag Gemeente Zandvoort.

Kom ook langs en maak kennis

met uw gemeente.
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.
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UlTVAARTZORGCENTRUM ZaNDVOORT

67,2041 PR Zandv
(023) 571 32 78.

-nederknd.nl

f!
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

Bij het overlijden van mijn mar

bedank ik alle lieve me

Leen Jansen,

VOO r hun hartelijkheid en rr edeleven.

Hil Jansen

Duinstraat 10

2042 HC Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van. overledenej^f
- Begeleiding voor nabestaanden -

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023-7515 666

Gevestigd in Zandvoort
EvertH. Schweitzer

Vooreen stijlvolle ai verzorgde uitvaart

Keur Schilders & Keur Glas

zoekt een

administratief medewerkster

Voor telefoon en licht administratief werk

Eventueel parttime mogelijk

Bel 023 -5715602
en vraag naar de heer Keur

KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort n I

10.00 uur ds. R.Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur PastorC. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

WATERSTANDEN
Een hele Fijne winter en tot

volgend jsac bij Club Wautique

Club Nautique
T6l. 025 - 571 S7 07
www.clubn3utique.nl

BURGERLIJKE STAND

27 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2008

Geboren:

Med Jaa p Jan, zoon van: Beij nes, Norbert Anton emPlantenga,

Helen Ivy Louise.

Soph ie, dochter van: van Berkel, Pet rus Nicolaas en: E manuels,

Sharon Patricia.

Tess Livia Jade, dochter van: Guthman, Peter Paul en: ten

Berg, Birgit Monique.

Overleden:

Donnelly,John,oud 75 jaar.

Zwemmer, Ge ra rdus, oud 87 ja ar.

van Eldikgeb. van Egeren, HelenaGerarda,oud 86jaar.

Goossen s geb. Schuiten, Aagtje, oud 77 ja ar.

oktober hoog LaagW A
Hoog Laag Hoog

Do 9 06.35 11.25 19.06

Vr 10 00.34 07.54 13.36 20.26

Za 11 01.45 09.35 14.15 21.40

Zo 12 02.35 10.39 14.55 22.40

Ma 13 03.09 11.25 15.30 23.46

Dl 14 03.41 12.30 16.06

Wo 15 00.04 04.22 13.46 16.42

Do 16 00.44 05.00 12.44 17.19

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I
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Langjarige zandsuppletie

noodzakelijk

Zandvoort is een zwakke schakel in de natuurlijke bescher-

mingtegen de Noordzee. Precies voor onze woonplaats, ter

hoogte van het Badhuisplein, is het duin te laag en volgt

direct de kom waarin het dorp ligt. De steile Kerkstraat

markeert de 'duik' naar beneden, toch nog circa zes meter.

Gegeven het rapport van de

Deltacommissie 2008 zijn

ingrijpende maatregelen

nodig. Langjarige zandsup-

pleties moeten de kust be-

veiligen tegen hoog water

uit zee. Mogelijk kan zelfs

de gehele Noordzeekust

met één kilometer worden

verbreed.

Speciaal fonds

De kosten die met de be-

schermingtegen het water

gemoeid zijn, moeten be-

taald worden uiteen nieuw

Deltafonds, te beheren door

de minister van Financiën,

en te vullen met een deel

van de aardgas baten en met

geld uit langlopende lenin-

gen aan bijvoorbeeld pensi-

oenfondsen. Instelling van

het fonds moet voorkomen

dat geld voor water door po-

litici ter discussie kan wor-

den gesteld.

Voorbereiden

Wethouder Bierman bepleit

twee zaken: in de duinenrij

die er nu is, mag straks be-

bouwd worden, inclusief

met ondergrondse par-

keergarages. "Als die grond

is vrijgespeeld dan kunnen

we aan de slag. De tweede

zaak is dat alle partijen die

betrokken zijn bij de kust-

veiligheid nu alvast de be-

slissingen nemen op grond

waarvan de ontwikkeling

van die bebouwing voor-

bereid kan worden", zegt

de wethouder in een op-

genomen interview dat via

www.zandvoort.nlte beluis-

teren is.

pluspunt
- Hiwwr _*.

Buitens

Openings
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an groep 1 tf
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Van Lennepweg 2x afgesloten
Dinsdag heeft op de Van

Lennepweg een zwaar mo-

torongeluk plaatsgevonden.

Een jonge Zandvoortse mo-

torrijder botste met hoge

snelheid op een links af-

slaande bestelbus, die hij

vermoedelijk nog net even fer met de ambulance weg-

wilde inhalen. De direct ge- gebracht. DeVan Lennepweg

alarmeerde politie liet zowel was geruime tijd afgesloten

ambulance als traumaheli-

kopter komen. Omdat het op

de weg naar het ziekenhuis

niet druk was, is het slachtof-

voor het verkeer in verband

met het sporenonderzoek

van de politie. De avond er-

voorwas de Van Lennepweg

al deels afgesloten toen, als

gevolg van een ruzie in de re-

lationele sfeer, een man zijn

vriendin een taxi uitsleurde.

De direct gewaarschuwde

politie heeft de vrouw uitein-

delijk kunnen ontzetten.

Ingrijpende wijzigingen

in verkeerssituatie en buslijnen
Sinds begin deze week zijn een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht voor

zowel het personenverkeer als het openbaar busvervoer met de lijnen 8o en 8i. De wijzigin-

gen voor de buslijnen zijn vijftien maanden van kracht, tot en met december 2009.

de bedoeling dat deze werk- worden via de Van Alphen-,

zaamheden voor Pasen 2009 Dr.Mezger-,Van Heemskerck-,

zijn afgerond. De bewoners Engel bert- en Zeestraat naar

zijn over de wijzigingen ge- het Stationsplein. Via de Van

informeerd via een bewo- Speykstraat en het noor-

Haarlemmerstraat, Zand- nersbrief. Ten gevolge van delijk deel Van Lennepweg

voortselaan, Tolweg. Ook bovenstaande maatregelen wordt naarZandvoort Noord

wordt de Dr. Ger kest raat on- zijn voor de buslijnen ook gereden. Van daaruit vanaf

der handen genomen. aanpassingen van kracht. de Linnaeusst raat wordt het

zuidelijk deel van de Van

Lennepweg en vervolgens

rijdt de Sophiaweg, de Kostver-

lorenst ra at en de Koninginne-

weg genomen. Via het wes-

telijke deel van de Prinsesse-

weg wordt gereden naar

het busstation aan de Louis

Davidsstraat. De route rich-

ting Haarlem wordt gereden

De maatregelen hebben te

maken met de werkzaam he-

den aan de busweg tussen

de Koninginneweg en het

kruispunt Kostverlorenstraat,

Koninginneweg Lijn 80

Omdat de omleidingroute BusSo richting centrL

richting Bentveld loopt

via de Koninginneweg,

Brederode-, Dr. Kuyper- en

Frans Zwaanstraat, wordt

ook in de Koninginneweg één

richtingsverkeer ingesteld.

Het verkeer zal uitsluitend

in de richting van de Haar-

lemmerstraat mogen rijden.

via de Haarlemmerstraat,

Hogeweg en Oranjestraat

naar het busstation. Richting

Haarlem wordt gereden via

de Grote Krocht, Hogeweg,

Brederode-, Dr. Kuyper, Fr.

Zwaan-, en Corn. v.d. Werf-

straat, waarna de reguliere viadeGroteKrocht, Hogeweg

Dr. Gerkestraat

Op 27 oktober wordt ook

een begin gemaakt met

route richting Bentveld

gevolgd wordt. De haltes

Tolweg, Kostverlorenstraat

en Koninginneweg komen

te vervallen. Daarvoor in de

de reconstructie van de plaatskomteentijdelijkehal-

Dr. Gerkestraat tussen de te op de Haarlemmerstraat.

Hogeweg en deTolweg. Het De wijzigingen geldt ook Speyk- en Van Alphenstraat

verkeer wordt geleid via bo- voor de nachtlijn N280. wordt de reguliere route naar

venstaande route onder het

kopje Koninginneweg. Op Lijn 81

deze gehele route is een- Ookderoutevan lijn 8i wordt Koninginnenweg en Huis in

richtingsverkeer van kracht ingrijpendgewijzigd. Komend de Duinen komen te verval-

in de richting Bentveld. Het is vanuit Haarlem zal gereden len.

Engelbertstraat en Zeestraat

naar het Stationsplein.

Reizigers naar Nieuw Noord

moeten hierover stappen op

de bus vanuit Haarlem die

binnen enkele minuten of ge-

lijktijdig arriveert. Via de Van

Haarlem gevolgd. De haltes

Tolweg, Kostverlorenstraat,

COLUMN
Volle bussen

In Spanje zijn de bussen

overvol. Vooral in de spits-

uren kan er geen kip meer bij,

denkje.Maardit lawaaierige

volk denkt er anders over. Al

kletsend perst men zich nog

meer naar achteren, waar de

bus zeker nóg voller is. Maar

ach.watzuljejedrukmaken.

Wil je niet als sardientjes in

een blik zitten, dan wacht je

op de volgende bus. Die ver-

schijnttien minuten later. Tja,

ik zit weer op mijn favoriete

stek in Spanje en blader wat

oude HD's door. 'SP bezorgd

om volle bus naar strand'
,

lees ik. 'De twee ritten per uur

dieConexxion uitvoert tussen

Haarlem en Zandvoort zijn te

weinig. Op warme dagen zijn

de bussen overvol'. Ik kijk ver-

baasd op en lees verder. Een

SP'er reisde een keer op een

zonnige dag naar het strand.

"Debuspuilde uit", klaagt hij,

"er worden op warme dagen

geen extra bussen ingezet."

Ach, wat is het probleem, zo-

veel warme dagen hadden

we niet deze zomer. En in de

bussen die ik voorbij zie rij-

den zitgeen mens. Trouwens,

als de prijs van een kaartje

nog duurder wordt, gaat er

niemand meer met de bus.

Goede tip voor de regering,

maak de bus goedkoper in-

plaats van duurder. In Spanje

betaal ik€i,20 vooreen (lan-

ge) rit. En... ik kan gewoon een

kaartje kopen bij de chauf-

feur. Wél liefst gepast beta-

len, por favor. Wil ik terug?

Dan koop ikweerzo'n kaartje

van €i, 20. Gemakkelijk hoor!

Geen gedoe met zones, strip-

pen of OV-jaarkaarten. Zeer

toeristvriendelijk mag ik wel

zeggen. Voor de jeugd heeft

men een andere oplossing.

Zij kunnen reizen op een

speciaal abonnement. En de

65-plusser? Die betaalt bij-

na helemaal niets voor een

ritje naar de stad. Zoals ge-

zegd is in het spits-

uur de bus overvol. ÏJ

Maar er is niemand ^

die klaagt. Best ge- E
zellig hoor, reizen in w
Spanje met het open- iS

baarvervoer.
—'

J>



Eindfeestje

jQue Pasa Playa?

Strandpaviljoen 6

Zaterdag 11 oktober

19.00 uur

*VanKessel*|fck

I

DJ's 1

+

DJ's

Vrij entree

Afveefjaren vieren ze het met elkaar,

maar nu zijn ze samen iOO ICtClf!

13us tijdvoor feest en fekkernij,

en die Zwitserse van 6o

kan er ook noa kijf

CaAé/*tex

Zondag 12 oktober:
Wilt u na het concert van Rita Reys
nog even muzikaal naborrelen?

Kont dan naar café Alex!
Daar gaan we terug naar

'Caramella van de jaren zestig, met
Ger Dijkshoorn en zijn Whiskers

Vanaf 17.00 uur

Zondag 19 oktober:
Adam Spoor met zijn Spoor 5

b dagen per week geopend
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 17:00 tot 03:00 uur

Gasthuisplein oA, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205

EVENEMENTEN AGENDA
Oktober

Elke rommelmarkt wordt

met een ander thema ge-

combineerd. Op zondag 26

oktober met een kleding-

beurs en zondag 14 decem-

ber met een kerstmarkt. De

markten zullen worden ge-

houden in het gebouw van

Pluspunt, van 10.ootot15.oo

uur. Vanwege de grote be-

langstellingen hetaantalte

verwachten deelnemers stelt

de organisatie hierbij ook de

benedenzalen beschikbaar

(liften aanwezig). Tijdens de

markt zal de bar in de foyer

met koffietafels zijn geopend

evenals de benedenbar. U

kunt tijdens de markt ge-

nieten van een kopje koffie

(€ i) met verse appeltaart

(€ 1,50), gebakken door het

Appeltaart Imperium.

Mocht u willen deelnemen

aan deze markt dan kunt

u hiervoor een deelname-

formulier verkrijgen aan

de receptie van Pluspunt,

Flemingstraat 55.

11+12

12

12

12

18+19

19

19

26

9

16

30

KunstKrachti2 -Open Atelier route door

Zandvoort

Jazz in Zandvoort - Rita Reys in De Krocht,

aanvang 14.30 uur

Live jazz - in restaurant Spijs, Bentveld.

15.00-18.00 uur

Langlauf Estafette- strandpaviljoen 13/14/15

Finaleraces - (autoraces) Circuit

Mainstream Jazzcombo- in Take Five,

aanvang 16.00 uur

Classic Concerts - Protestantse Kerk

Rommelmarkt- inclusief kledingbeurs.

In Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

November
Zandvoort 500 -Circuit

Classic Concerts - Protestantse Kerk

Feestmarkt - Centru m

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Pluspunt Tommelmarkten
De herstart van de Zandvoortse Rommelmarkt in de nieu-

we locatie van Pluspunt Noord is zeer geslaagd. In vervolg

daarop zullen er dit jaar nog twee markten worden geor-

ganiseerd.

Zonnebloem organiseert

vakantieweek in België

Uitgezwaaid door een groep wegbrengers vertrok maan-

dagochtend om precies 11.00 uur een bus met een fiks

aantal Zandvoortse ingezetenen richting vakantieoord

Domein Hooidonk in België, vlak onder Antwerpen. De re-

gionale Zonnebloemafdeling Zuid-Kennemerland zorgde

weer voor een vakantieweek voor maar liefst 21 ouderen,

die worden bijgestaan door 21 begeleiders.

Vijf rolstoelers in de bus en making plaatsvond. De ver-

een kleine 20 rollators in de zorging van alle gasten is deze

ba gagel ui ken moeten vooral week in handen van een groep

de mobiliteit tijdens de va kan- vrijwilligers uit Zandvoort en

tie garanderen. Alle gasten omgeving. Zaterdag 11 okto-

werden voor vertrek gastvrij ber rond 14.00 uur worden de

ontvangen in de St. Agatha vakantiegangers weer terug-

kerk waar de eerste kennis- verwacht in Zandvoort.

jobtide t3)
Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-88S7340 of de email info@jobtide.nl

Krant niet

ontvangen?
MZVNTjynflTtTSF

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

DDRSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Drie ondernemers met 'Hart voor Zandvoort'

Donderdagavond heeft de Ondernemersvereniging Zandvoort haar 100-jarige bestaan ge-

vierd. Tijdens een goed bezochte receptie in de mooie raadszaal van het raadhuis werd het

bestuur gefeliciteerd door onder andere burgemeester Niek Meijer. Hoogtepunt was het

uitreiken van een nieuwe, jaarlijks uit te reiken prijs door voorzitter Virgil Bawits: de 'Hart

voor Zandvoort'-trofee. Het is een prijs voor Zandvoortse ondernemers die zich meer dan

100% inzetten voor hun onderneming en voor Zandvoort.

Bawits keek in zijn welkomst-

woord naar de toekomst en

hoopt dat de jongere on der-

nemers de vereniging nieuw

leven in zullen blazen. Ook

was hij namens het bestuur

veel dank verschuldigd aan

de vele vrijwilligers die het

OVZ Cultuurfonds steunen

bij de wekelijkse optredens

in de muziektent op het

Raadhuisplein.

Het hoogtepunt van de

avond was het bekendma-

ken van de ondernemer

met het 'grootste' hart voor

Zandvoort. OVZ wil daar-

mee vanaf nu ieder jaar

een Zandvoortse onderne-

mer in het zonnetje zetten

die niet alleen bezig is met

zijn onderneming maar

die zich ook inzet voor de

Zandvoortse gemeenschap.

Deze eerste keer had Bawits

een verrassing want hij had

maar liefst drie onderne-

mers die aan de criteria vol-

doen. Allereerst werd Fred

Paap van café Koper gehul-

digd. Hij is vooral bezig ge-

weestom de horeca binnen

Zandvoort op een hoger plan

te krijgen middels allerlei be-

sturen. De volgende onder-

nemer met een groot hart

voor Zandvoort is Leo Heino

van Play In n. Bawits roemde

zijn betrokkenheid bij kunst-

manifestaties en dergelijke.

Last but not least noemde
Bawits de naam van mede-

bestuurslid PeterTromp.die

dittotaal niet verwacht had.

Tromp is uiteraard buiten

zijn bedrijf altijd in de weer

met Classic Concerts en on-

dermeer als bestuurslid van

het Zand voorts Mannen koor.

Deondernemers kregen alle

drie een fraai schilderij van

de hand van Hilly Jansen als

aandenken.

Open dag gemeente Zandvoort

Komende zaterdag organiseert de gemeente Zandvoort een open dag. Alle locaties, de cen-

trale hal van het gemeentehuis en de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat zullen dan

open zijn en kunnen Zandvoorters, en anderen, aldaar zich laten voorlichten over wat er

zoal achter de schermen gebeurt.

De gemeente Zandvoort is

een actieve gemeente en

wil graag laten zien hoe

er gewerkt wordt. Ga naar

de wervelende open dag

en ontdek hoe het een en

ander in zijn werk gaat. De

beide locaties zijn open

van n.00 uur tot 15.00 uur.

In het raadhuis kunt u zich

via een aantal kraampjes

op de hoogte stellen van

diverse zaken rondom ver-

gunningverlening, subsi-

dies, klachtenafhandeling

en meldingen. Tevens kunt

u een kijkje in de zeerfraaie

raadszaal nemen. Kinderen

kunt u met een gerust hart

meenemen want voor het

raadhuis staan twee tenten

waarzij onder leidingvan de

bekende Zandvoortse schil-

deres HillyJansen kunnen

knutselen en schilderen. Op
de remise kunt u kennisma-

ken met de diverse aspecten

van de afdeling Reinigingen

Groen, die daar gehuisvest

is. De open dag wordt om
n.00 uur door burgemeester

Niek Meijer geopend in het

gemeentehuis.

—
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wJWet OOG en OOR
iWgpfeE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gratis brood bij Bertram & Brood Walter stopt ermee

Afgelopen vrijdag was het

zo ver. Tien geluksvogels

kregen bij Bertram & Brood

op het Raadhuisplein een

bon overhandigd waarmee

ze een maand lang gratis

brood in de winkel kunnen

halen.Vanwege het succes

van de actie is besloten om
deze te herhalen in okto-

ber. Deze maand worden

er dus weer tien gezinnen

gelukkig gemaakt met een

maand lang gratis brood.

Iedereen die de winkel be-

zoekt, krijgt na iedere aan-

koop een kanskaart. Hoe

meer kanskaarten men
invult, hoe groter de kans

is op het winnen van één

van de tien prijzen. De prijs-

winnaars van oktober zul-

len door Bertram & Brood

te zijner tijd op de hoogte

worden gebracht.

Kostverlorenpark

De eigenaren van 'Landgoed

Kostverlorenpark' organi-

seren op 17 oktober een

informatieavond in de

Krocht over het toekom-

stige beheerplan voor het

Kostverlorenpark. De heer

Dethering van Landschap

Noord-Holland en mevr.

Prins van de Gemeente

Zandvoort zijn ook op deze

avond aanwezig zijn om
een toelichting te geven en

vragen te beantwoorden.

Het beheerplan omvat het

gehele Kostverlorenpark en

betreft zowel het zuidelijk

deel incl. het "bunkerge-

deelte", als het noordelijk

deel bij het Visserspad.

Het niet "bunkergedeelte"

van het Kostverlorenpark

is tevens Beschermd
Natuurmonument en is

aangewezen als een Natura

2000 gebied. Op dit moment
is het de bedoeling de uit-

voering van het beheerplan

in fasen en verspreid over

een reeks van jaren uit te

voeren. De avond is bedoeld

voor bunkerbewoners, om-
wonenden, wandelaars en

geïnteresseerden en wordt

gehouden in gebouw "De

Krocht". Aanvang om 20.00

Tijdloos

Niets is hier blijvend. Zelfs

de klok van de voormalige

horlogerie Waaning aan de

Sophiaweg niet. De klok die

sinds 1971 de tijd melddeaan

heel veel passanten, heeft het

begeven. Afgelopen week is

de klok gedemonteerd en af-

gevoerd. Met het verdwijnen

van dit toch wel herkenbare

aangezicht, is in Zandvoort

ook een stukje historie ver-

dwenen. Want de horlogerie

zelfwas enigejaren geleden

al verdwenen.

Afgelopen zaterdag nam
Walter Ziegler (72) afscheid

van de slijterijafdeling van

de Dekamarkt. Zeven-en-

een-half jaar geleden rea-

geerde hij op een adverten-

tie en werd aangenomen.

Op zich niets bijzonders,

maarWalterwastoen al 65

jaar en geruime tijd in de

VUT! Oorspronkelijk komt

hij uit Duitsland doch ves-

tigde zich in 1970 definitief

in Zandvoort, waar hij ook

zijn vrouw Anna leerde

kennen. Dorpsomroeper

Klaas Koper, van wie hij een

grote fan is, zette Walter

in de winkel met een fraai

gedicht in het zonnetje en

komende vrijdag wordt dit

door zijn collega's nog eens

dunnetjes overgedaan. De

klanten van de Dekamarkt

zullen Ziegler dus moe-

ten missen, maar zijn job

wordt overgenomen door

een ander bekend ge-

zicht in Zandvoort: Martin

Blu ijs.

ZHC 75 jaar

In 2010 bestaat de

Zandvoortsche Hockey

Club 75 ja ar. In dat kader wil

het huidige bestuureen 'le-

denlijst allertijden'samen-

stellen. Ze zijn dan ook op

zoeknaaroud-leden vooral

die niet meer in Zandvoort

wonen. Kent uoud-leden of

bent u er zelf een, meldt u

zich dan aan via een e-mail

naarbestuur@zhconline.nl

of via een kort briefje naar

ZHC, postbus 4.55, 2040 AL

Zandvoort. Vermeldt u wel

uw naam en huidigeadres-

gegevens.

^



Meet & Greet op vrijdag druk bezocht

De Meet & Greet met een aantal AiGP-coureurs op vrij-

dagavond in de feesttent op het Gasthuisplein is goed

bezocht. Vooral racefans van buiten Zandvoort maakten

van de gelegenheid gebruik om de coureurs een foto en

een handtekening te ontfutselen. In café Alex was de VIP-

party die door de sponsors druk bezocht werd.

onderweg vanuit het Engelse Silverstone waar getest werd.

Zij kwamen pas gedurende de avond en nacht in Zandvoort

aan. De coureurs die wel op tijd in Zandvoort waren, onder

wie de Zuid-Afrikaanse topper Adrian Zaugg, gaven acte de

presence in de feesttent. Later op de avond kwamen nog 2

buitenlandse coureurs en tot slot kwam ook de Nederlandse

AiGP-troef Jeroen Bleekemolen nog even kijken.

Mooiste etalage

Vervolgens maakte Lana Lemmens namens de organisatie

van de dorpsfestiviteiten bekend wie van de deelnemende

Zandvoortse on dernemers de mooiste op de AiGP geïnspireer-

de etalage had. De organisatie had twee eerste plaatseneen

Marco Borsato hoogtepunt op zaterdag

TV-presentatoren Zandvoorter Allard Kalff nam de presenta-

tievoor zijn rekening. Helaas kon hij om ig.00 uur pa 54 cou-

reurs aankondigen die naar het centrum waren gekomen.

Dat had alles te maken met de nogal chaotische start van

het vierde AiC P-seizoen. Een groot aantal teams had echter

nogal laat de auto ter beschikking gekregen en was nog

voordedetailhandeleneen voor de horeca.Win na ar bij de de-

tailhandel was ImageOutdooraan deburg.Engelbertstraat,

mede vanwege de echte originele Ai auto-onderdelen en

het feit dat de winkel niet in het centrum ligt en toch mee-

deed. De mooiste horecagelegenheid werd Harocarnoinde

Kerkstraat. Behalve autobanden en een voorbumper (van

'hofleverancierwrakstukken'Dillon Koster), stond er een aan-

geklede paspop compleet met helm en lag er een zwart/

wit geblokte loper voor de deur. De winnaars kregen een

halve pagina advertentie in de Zandvoortse Courant, een

uitnodiging voor de VI P-party en twee VI P-kaarten voor de

hoofd race van de AiGP op zondag.

Daarna was het volop feesten en dansen op de tonen van

deVeronica Road Show. Om 00.00 uur kon de organisatie

terugkijken op een geslaagde avond die door meer fans

dan vorig jaar bezocht werd.

Zandvoorter wint een Ferrari

De heer Ottevanger uit Zandvoort heeft een bijzondere prijs gewonnen. Hij deed mee

aan de loterij die door het Shell pompstation in de Dr. Gerkestraat georganiseerd was.

Door middel van het inleveren van zijn kassabon, waaruit bleek dat hij V-Power benzine

getankt had, werd Ottevanger de gelukkige winnaar van een Ferraril

Oké, het is niet een 'echte'

Ferrari maar een schaalmo-

del (op schaal 1:7!), dat radi-

ografisch bestuurbaar is. Het

model haalt zelfs een snelheid

van 30 km/u! Ellen Ba rn hoorn

van het S hel I-station ^'Wever-

kochten deze modellen, met

een waarde van bijna € 100,

gewoon 'uit de hand'. Ze zijn

echter niet meer te koop in

de groothandel en toen heb-

ben we beslist dat het laatste

model dat we in huis hadden

via een loterij de deur uit zou

gaan." De actie sloot perfect

aan bij de Ai G P-race van afge-

lopen weekend. Ferrari is im-

mers de nieuwe leverancier

van de nieuwe Ai-bolides.

Afgelopen zondag, tijdens de

AiG P-race, is de doos met inge-

leverde bonnen open gemaakt

en hebben de eigenaren van

het pompstation degelukkige

winnaar getrokken.

De nieuwste act ie van Ellen en

Leo Barnhoorn is er een voor

meisjes. Binnenkort wordt

bekend gemaakt hoe men in

het bezit kan komen van een

reuzenteddybeer. Het zal vast

wel iets te maken hebben

met tanken bij het bewuste

station.

OccasioGFDstew

U« VQlkLWKjiM Pari

Auto Strijder Zandvoort
TfrWifflfflTHrMffillt

Zandvoort Burg ,< AlrtfiÉtniUraal 132 Tel 023 07 145 65

De Nederlandse sterzanger Marco Borsato zorgde, overigens zonder te zingen, voor

het hoogtepunt op zaterdagavond in de feesttent op het Gasthuisplein. Uit handen

van de voorzitter van Lionsclub Zandvoort ontving hij als ambassadeurs van WarChild

de Prix d'humanité. Deze prijs is ook uitgereikt aan BN'ers als prins Bernhard, Mies

Bouwman, Max Tailleur en 'majoor' Boszhard. Borsato was de 20e persoon die de prijs

mocht ontvangen.

's Middags was het al druk

in het centrum. De diverse

kinderspelen werden goed

bezocht en met name bij de

karts op het Raadhuisplein

stond een lange rij kinderen.

Maar hoogtepunt voor de

kleine Zandvoorters was een

optreden van de populaire

groep KUS. De vier jon ge da-

mes maakten er in een volle

feesttent een meezingfeest

van dat bijzonder gewaar-

deerd werd.

Het optreden van het

Zandvoortse koor the Beach

Pop Singers luidde de komst

van Borsato in. Zij hadden

twee hits van hem ingestu-

deerd, iets wat hij bijzonder

waardeerde. Borsato herin-

nerde zich de tijd dat hij

in Zandvoort woonde en

werkte in het Palace Hotel:

"Ik heb goede herinneringen

aan die tijd", zei hij later'back

stage'. Na het uitreiken van

het bij de prijs behorende

kunstwerk en € 10.000 voor

WarChild, nodigde burge-

meester Niek Meijer hem
voor een rustige fotosessie

in het raadhuis uit. Daarna

vertrok de sympathieke zan-

ger wee reven snel als hij ge-

komen was.
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Verkeerssituatie na de race

Opnieuw hebben zich incidenten met verkeersregelaars

voorgedaan na afloop van het AiGP-feest. Zo werden op

sommige plekken de vertrekkende auto's verboden om

het centrum in te rijden.

Bij het verlaten van het circuit heeft een bestuurder een

verkeersregelaar geschept. De chauffeur is lopend gevlucht

maar is later op aanwijzen van een aantal getuigen alsnog

door de politie gearresteerd. Ook de passagier van de auto

is aangehouden. Naar verluidt was de bestuurder onder

invloed van alcohol.

Ongeval

Opde'kop'vande Zeestraat was het net als andere jaren

weer raak. De meeste auto's die rechtdoor wilden op de

Burg. Engelbertstraat werden gedwongen de Zeestraat in

te gaan. Slee hts een enkele mocht ervan de regelaars door.

Bont maakten ze hettoen een taxi rechtdoorwiide. Onder

het mom van 'er is een ernstig ongeval en de rijbaan is vol le-

dig geblokkeerd', werd de taxi de Zeestraat in gestuurd. Uw
verslaggever is gaan kijken waar dat ongeval zou zijn maar

heeft in de hele omgeving, tot aan het ir. G. Fr iedhoffplein

aan toe, geen ongeval kunnen constateren. Ook werden

auto's op de boulevard tussen Palace Hotel en NH Hoteles

bij het verlaten van de parkeerplaatsen Zandvoort uit ge-

dirigeerd door middel van op de rijbaan geplaatste borden

met'Zandvoort uit'.

The day after...

Maandag werd de feesttent op het Gasthuisplein in snel

tempo weer afgebroken. Lana en Ivo Lemmens, de organi-

satoren van de dorpsevenementen, stonden 's middags de

laatste resten op te vegen om het plein aan het eind van

de dag schoon op te kunnen leveren. Broer en zus hebben

het hele weekend hard gewerkt om alles in goede banen

te leiden. Zelfwaren ze na afloop erg tevreden: "Ondanks

de mindere weersomstandigheden zijn er zelfs meer men-

sen op afgekomen vergeleken met vorig jaar", aldus Ivo.



Het afgelopen AIGP-weekend in Zandvoort was ondanks

het slechte weer wederom een groot succes'.

7,,, Uitzendbureau

Jobtide

World Cup of Motorsport"

de volgende ondernemers en stichtingen hebben samen

met de Gemeente Zandvoort het programma, de aankleding

en de promotie van afgelopen weekend mogelijk gemaakt:

A1GP-organisatie

Ac.knt. Huppelschoten

Albatros

Andrea's

Circus Zandvoort

Chocoladehuis Willemsen

Confet'ti

CurtislOOO

Daniël Groente & Fruit

IJzerhandel Zantvoort

KrOOn ViS (nrd. Boulevard)

LionHead

Mango's Beachbar

Mazzelmarkt

Menno Gorter

Artinex

Autoradam

B & B Zandvoort

Bakerstreet

BeachclubTien

De Kaashoek

De Lachende Zeerover

Dobey

Emotion by Esprit

Beachim

Bell Hotel

Berkhout

Bloemen aan Zee

Blokker

Filoxenia

Floor Systems

Fontanella

Fritures dAnvers

Gall&Gall

Café Alex

Café Anders

Café de Klikspaan

Café de Yanks

Café 't Lokaal

Gemeente Zandvoort

Grandcafé Danzee

Greeven Makelaardij

Moerenburg

Music Store

NH-Hoteles

NOP Producties

Ond.Ver. Zvrt (OVZ)I

Pension 't Molentje!

Pension Tanahlot

Pole Position

Primera

Radio Stiphout

Race Planet

Remodi Biase

Harocamo

Heineken

San Remo

Scandals

Sea Optiek

Shanna's

Slager Horneman

Tinkerbell H&F

Namens
Stichting Eén Zandvoort:

Bedankt!

Café Koper

Café Neuf

Cane&Co

Chin Chin

Circuit Park Zandvoort

Het Plein

Hong Kong

Hotel Anna

Hotel Hoogland

Hotel Zuiderbad

Tromp

Versteege's IJzerhandel

Vlug Fashion

WasUniek

Zandvoortse Courant

ZFM

OVZ^

<&
door Ema Meijer

Recentelijk is in Zandvoort het f

u

II service uitzendbureau

Jobtide gestart. Initiatiefnemer is dorpsgenoot Alan Mat-

kovic, met assistentie van Hans Roodt (opa Arie Slof) die

hier een eigen administratiekantoor heeft. Eén van de re-

denen dat zij dit bedrijf zijn begonnen, is het feit dat zij

zeer veel klachten te horen kregen over hoe uitzendbu-

reaus omgaan met hun personeel en in het bijzonder Pool-

se werknemers.
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Jan Barends, brievenschrijver

Regelmatig ontvangt onze redactie brieven voor de ru-

briek 'lezers schrijven' van ene heer J. Barends. We werden

nieuwsgierig naar zijn drijfveer en vonden het plezierig

om eens nader kennis te gaan maken met deze betrokken

Zandvoorter.

Alan is achtendertig jaar

geleden geboren in Kroatië,

maar kwam op zijn zesde al

samen met zijn ouders in

Zandvoort wonen. Hij is van

oorsprong muzikant,compo-

nisten producer, ma ar is ook

mede-eigenaar van Hawkeye

Media House BV, dat verant-

woordelijk is voor nieuwsi-

tems ten behoeve van zowel

de NOS als nieuwszenders

over de hele wereld.

Matkovic: "Wij hebben niet

al leert een goed verhaal, maar

ik kan het mij ook niet ver-

oorloven om anders dan cor-

rect en sociaal verantwoord

te ondernemen. Aangezien

Politiek

zowel mijn moeder als mijn

vrouw van Poolse afkomst

zijn, spreek ik zelf vloeiend

deze taal. De afgelopen ja ren

zijn veel Poolse werknemers

via uitzendbureaus hieraan

de slag gegaan en hoewel

er natuurlijk ook rotte ap-

pelstussen zitten, werken de

meesten keihard om hier iets

op te bouwen. Helaas wor-

den zij vaak onderbetaald

en moeten ze op de meest

krankzinnige tijden werken.

Doordat zij niet altijd op de

hoogte zijn van hun rechten,

krijgen zij plotseling te ho-

ren dat er geen werk meer is.

Dat gebeurt zowel bij lokale

uitzendorganisaties, maar

ook bij OXXO, dat onderdeel

is van Randstad. Weg werk,

daardoor ook weg slaapplek

en de mensen staan met

onmiddellijke ingang op

straat."

De doelstelling van Jobtide

is een resultaatgericht uit-

zendbureau te zijn met

hoogopgeleide mensen, die

zelfstandig en in teamver-

band kunnen werken met

een no-nonsense mentali-

teit, waarbij echter de euro

n iet op de eerste plaats staat!

Doordat men lage 'over-

headkosten' heeft, kan men

goede werknemers tegen

een alleszins redelijk tarief

leveren. Natuurlijk is Jobtide

geen charitatieve instelling

en moeterook geld verdiend

worden. Hun filosofie is dat

dit echter op veel manieren

kan en zij kiezen voor een

sociaal-maatschappelijk ver-

antwoorde wijze. Matkovic:

"Om eventuele misverstan-

den voor te zijn: wij richten

ons vooral op de regio, maar

beslist niet uitsluitend met

Poolsewerknemers.Wij kun-

nen mensen inzetten in de

horeca, bouw, ICT, schoon-

maak, maar beschikken ook

over commerciële mensen.

Daarnaast kan men bij ons

terecht voor onder andere

wervingen selectie, detache-

ring en payroling, maar wij

kunnen ook nieuwe, goede

krachten gebruiken."

Jobtide B.V., Hogeweg 56c,

tel. 8887340. Meer informa-

tie kunt u krijgen via www.
jobtide.nl of door even een

e-mail te sturen naar info@

jobtide.nl.

Verslag commissie Projecten & Thema's d.d. 1 oktober

Speelplaatsje Tjerk Hiddesstraat krijgt weer aandacht

Vorige week woensdag heeft de raadscommissie Projecten

& Thema's vergaderd. Vier verontruste inwoners van Zand-

voort hebben ingesproken over het Voorontwerpbestem-

mingsplan Boulevard Noord en dan met name over het

braakliggende terreintje aan de Tjerk Hiddesstraat.

Ondanks de waarschuwing

van voorzitter Nico Stamm is

(PvdA) dat het inspreken for-

meel geen effect zou hebben,

hebben de insprekers een

gloedvol pleidooi gehouden

voor behoud van het stukje

Detribunewas overvol toen

de voorzitter de vergade-

ring opende. De eerste in-

spreker was mevrouw Van

Wensen, die direct aan het

bewuste stuk grond woont.

Zij vertelde hoe het haar

persoonlijk enorm raakt en

wat een invloed de eventu-

ele mogelijkheid om daar te

bouwen op haar leven heb-

ben. De tweede inspreker

was de heer Martens. Hij

ging in op de procedure en

vroeg zich af wat de achter-

grond van de plannen was

en waarom er nog geen

reactie gekomen was. Ook

vroeg hij zich af waar de ge-

dachte toch vandaan kwam
dat de horecagelegenheden

aan de boulevard, tussen

Palace Hotel en NH Hoteles,

fraaier zouden worden als

ze groter mogen worden.

Volgens hem zijn uiteinde-

lij k de eigenaren die bepalen

hoe mooi iets er uitziet, en

dat heeft volgens hem niets

met de afmetingen te ma-

ken. De derde inspreker was

Sven Ermstrang. Hij legde

het belang uit van het duin-

parkje voor het grote aantal

omwonenden. Volgens hem
is bebouwing van een groen

terrein volkomen strijdig met

beleidsuitgangspunten van

het rijk, de provincie en van

de gemeente zelf. De vierde

inspreker was mevrouw De

Jong. Zij is voorzitter van de

WE van gebouw Duinwijck

en zij vatte samen wat de

invloed van het beoogde be-

stemmingsplan op de buurt

is geweest. Ze concludeerde

dat er geen enkel draagvlak

voor is en dat men daarom

graag zou zien dat dit plan

al in devoorontwerpfasever-

anderd gaat worden.

Wijkgericht werken

Na de inspraakronde ver-

volgde 5tammi5 de verga-

dering waarin via een pre-

sentatie door een tweetal

ambtenaren van de gemeen-

te Heemskerk duidelijk werd

gemaakt hoe hun gemeente

het wijkgericht werken heb-

ben aangepakt. De gemeen-

te Zandvoort wil daar ook

mee gaan beginnen en de

commissieleden hebben nu

van ervaringsdeskundigen

het een en ander op kunnen

steken.

Jan Barends (62) woont

al sinds ig6g in ons dorp.

Oorspronkelijk was zijn va-

der aan o.a. de Figeeweg in

Haarlem eigenaar van een

lompen-, metaal- en papier-

handel. Zoon Jan volgde hem
op en in 1983 werd het be-

drijf verkocht aan de firma

Treffers. Jan startte daarna

een autobedrijf en in 1986

begon hij ook een pension

aan huis.

Met de gemeente Haarlem

was er al af en toe een zakelij-

ke onenigheid en dat vormde

de start van vele briefwisse-

lingen. Het overlijden in 2002

van zijn vrouw -dochtervan

de beroemde Hongaarse

schrijnwerker Ja nos Va recza,

die op de Boulevard Paulus

Loot woonde en voor veel

beroemde mensen (Beatrix,

Brigitte Bardot, veldmaar-

schalk Montgomeryen mi-

nister Luns) meubelen heeft

gemaakt - is voor Barends

een ander ijkpunt geworden.

Het is wellicht teken end voor

deze onconventionele man,

dat hij een jaar later op het

kerkhof samen met zijn

zoons toch zijn 35-jarig hu-

welijk wilde vieren en daar-

bij onder meereen Hongaars

orkest had uitgenodigd.

Zes jaar geleden begon

Barends zich hoe langer

hoe meer te verdiepen in

allerlei achtergronden van

het nieuws en levert daar

sindsdien recht uit zijn hart

commentaar op. Vooral on-

eerlijkheid stuit hem tegen

de borst, maar ook de in zijn

ogen vreemde besluiten van

overheden laat hij niet onge-

merkt aan zich voorbij gaan.

Recente voorbeelden van

zaken, waartegen hij ageert,

zijn o.a. het feit dat onlangs

de horeca in Zandvoort tij-

dens de AiCP tot 4 uur 's

nachts open mocht zijn. Op

dat tijdstip zijn er volgens

hem voornamelijk mensen

met een slok teveel op op

straat en dat resulteert al-

leen maar in rottigheid en

vechtpartijen. Ook de plek

van de muziektent is een

doorn in zijn oog, alsmede

de bouw van het beoogde

ecoduct. Hij neemt het op

voor de strandpachters door

voor te stellen dat zij langer

op het strand mogen staan

en voor kinderen, die in een

bepaalde zaak niet naar het

toilet mogen. Bij een privé-

situat ie hekelt hij het gebrek

aan privacy, iets wat hij on-

langs ondervond op ons po-

litiebureau.

Hoewel men het niet altijd

met Jan Barends eens hoeft

te zijn, kan zonder meer ge-

steld worden dat hij niet on-

verschillig achterover leunt,

maar duidelijk zijn stand-

punt naar voren brengt.

Naast het schrijven heeft hij

nu ook een schildersezel ge-

kocht. Deze nieuwe hobby is

in ieder geval minder stress

gevo-rhg!



Take Five
Boulevard Pnnlus Loot,

,

sMmvmnt

Driegangen-menu

€32,50

]ma

Tataki van rauwe yellowfintonijn

aangebraden maar rauwe tonijn metponzusaiis

Combinatie van gebakken Noordzeetongfttet

en zalm met hollandaisesaus

Italiaanse Liefde

Viergangen-menu €39,50

Vijfgangen-menu €46,50

Voor reserveringen: 023-5716119Anfo@Lfaz.nl

LA fcMTANELLA
pizzeria/ rlstorante itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

i
.. ^tk <De unie Ge locatie voor.

^ 4
<Een gezellige dag/ovond

^ ^ 4
(Bruiloft of partij

A
(Bedrijfsfeest of' tRemofeest

Al uw wensen zijn in'spiwkf'rfiU'!

<Voorinfo en of Boekingen

0643906935

ïoulevard Bamaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeendje.nl

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2tH 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf

TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.tra d e-a rd . n I

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak.ook's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie van de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht i8

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in eert apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:don-vrij-zat

10-17 uur.

Te h u u 1

:

garage

in Van Galenstraat.

€107,50 per mnd.

Tel. 06-53256274

Jezus houdt van u en

roept u (Zie Mattheus

11:27 in de Bijbel)

Wilt u meerweten over

de Bijbel en het christe-

lijk geloof? Ga naar:

www.waaromjezus.nl

Pedicure Carla.

Vooral uw voetproblemen.

Meer dan 10 jaar ervaring,

lid van Pro Voet.

Tel. 06-4609 8919

Weleda behandeling,

epileren, schouder +

decolleté massage en

gezicht:€ 35.

Voeten bad -en massage,

incl. beenmassage tegen

onrustige benen: € 15.

Chez Ans,

tel. 5713196

Gezocht: oppas

(naschools) voor onze

2 kinderen (6+7Jr).

Twee middagen perweek,

liefst bij ons thuis in

Zandvoort.

Tel. 06-5532 1807

Te huur:

loods/ opslagruimte in

Zandvoort-Noord. Huurprijs:

€ 750,— per maand

Van SchaikOmaco

Makelaars. 023-5712944.

www.vanschaikomaco.nl

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3-10 uur p.w.

Haarlem e. o. Ook

Marokkaanseen Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Gastouder

biedt zich aan. Zandvoort

Zuid, in buurt van natuur.

Flexibel, 36jr., hoog

opgeleid, rustig, veel

aandacht voor het kind.

Aanvankelijkt/m december.

Tel. 571 5859

Sporting OSS

zoekt nog enkele volleybal-

liefhebbers voor een nieuw

op te richten team.

Jeugd vanaf 12 jr.

en volwassenen.

Info: 06-55321807

Professioneel

zangles?

Gedipl. zangdocente

heeft nog plaats voor

nieuwe leerlingen.

Voor info, mail:

vocalise2008@hotmail.com

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis, Chinese

body- en voetmassage.

80 Minuten a €40.

Bel voor afspraak:

06-34549835

Kunstkracht 12: drie dagen vol kunst en cultuur *
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Spreuk van de week:

De jaarlijkse kunstroute van BKZandvoort, de vereniging

van beeldende kunstenaars in Zandvoort, is dit keer in een

groter en feestelijk jasje gegoten. Niet alleen staan de ate-

lierdeuren in het weekend van n en 12 oktober uitnodigend

open, ook op cultureel gebied is in het dorp, voor groot en

klein, veel te zien en te beleven.

door Nel Kerkman

Kunstkracht 12 is een nieuw tweejaarlijks

cultureel kunstevenementwaarin kunsten

theater centraal staan. In samenwerking

met de BKZ-leden Mona Meier-Adegeest,

Margreet Mayenburgen Ma rijke van Gooi,

hebben de kinderen van de Zandvoortse

basisscholen opstellen,wensen en beschil-

derde flessen gemaakt naaraanleidingvan

het thema van dit jaar: De Gedroomde Zee.

De fraaiste kinderkunstuitingen zijn ge-

bundelden het boekje wordt vrijdag 10 ok-

tober officieel uitgereikt aan burgemees-

ter N ie k Meijer. De verkoopvan het boekje

zal ten goede komen aan de Stichting Kiziti

Ba bies Home in M bal, Oeganda.

14.00 tot 15.00 uur geeft Toneel Academie Amsterdam, ook

ophetGasthuisplein.een straattoneeistuk.Op het Kerkplein

staat de BKZandvoort stand, waar alle informatie te krijgen

is over hoe u 'vriend van BKZandvoort' kunt worden. Verder is

op het plein deWeggeefwinkel uit Haarlem aanwezig voor

een unieke omruil, inlever en /of neem-mee actie.

Programma zondag

Zondag 12 oktober is buiten de an-

dere genoemde activiteiten van 11.00

tot 17.00 uur een verrassingskinder-

workshop op de Rotonde van het

Badhuisplein en wordt om 20.00 uur

in het Jeugdhuis van de Protestantse

Kerk (Kerkplein) de nieuwe 'Dichter bij

Zee' bekend gemaakt. Ter afsluiting

van Kunstkracht 12 is op zondagmid-

dag een speciaal concert in het kader

van de Kerkpleinconcerten van de stich-

ting Classic Concerts. Lisette Emmink

(sopraan) en Josje Goudswaard (piano)

zullen filmmelodieën spelen uit on-

der andere Phantom of the Opera, de

Westside Story, Evita.The Lion King en

The Wizzard of Ozz. Het gratis concert begint om 20.30 uur

en de kerk gaat om 20.00 uur open.

mamst

De officiële open ing van Kunstkracht 12 zal wethouder Gert

Toon en 's avonds in De Krocht verrichten, waarna driegeno- Atelierroute

lineerde dichters meteen korte voordracht strijden om de Op beide dagen is natuurlijk iedereen van 11.00 tot 18.00

titel "Dichter bij Zee". Daarnaast staat de openingsavond voor

de genodigden in het teken van 'Helen e' een theatervoorstel-

ling door de Vlaamse toneelgroep 'Theater 5plinter'.

Programma zaterdag

Op zaterdag 11 oktober is vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur ve

te beleven en zullen straattheateren straatmuziek het ce

trum verlevendigen. In samenwerking met de bewoners van toonstelling van BKZandvoort te bezichtigen.

het Gasthuishofje is er de expositie 'Kunst in het hofje'. Op

het Gasthuisplein ma ken jonge ren samen met kun stenaar Voormeer informatie over het kunstevenement is te vinden

Mariene Sjerps een kunstwerk van gemeentelijk afval. Van op www.bkzandvoort.ni/kunstkracht12.

Uit de hand gelopen hobby

Nadat Jan Drommel eind jaren negentig als lithograaf met

pensioen ging, ging hij op zoek naar een ontspannende vrije-

tijdsbesteding. En zo ontstond zijn passie voor schilderen.

Waar het begon met enkele

mooiewerken van zijn eigen

kleinkinderen.zo vervaardigt

hij nu regelmatig prachtige

portretten voor verschillen-

de zakelijke en particuliere

opdrachtgevers. Voor Jan is

de presentatie van zijn werk

aan de opdrachtgevers het

mooiste moment.

Sprekender dan origineel

Zijn doel is zo natuurgetrouw

en zo realistisch mogelijk

een beeld te schetsen van

kinderen en volwassenen.

Zijn kunstwerken zijn zo na-

tuurgetrouw geschilderd dat

je alleen van dichtbij ziet dat

het een schilderij is en beslist

geen foto. In devisievanJan

behoort een goed schilderij

eigenlijk sprekender te zijn

dan het origineel en hij legt

opvallende accenten aan

zonder het te overdrijven. Jan

heeft ongeveer een maand

nodig om een werk af te

ronden. Na de presentatie

en deoverhandigingvan het

werk houdt het wat Jan be-

treft niet op. De met olieverf

vervaardigde pro-

ducties worden na

ongeveer een jaar

opnieuwgelaktom

de duurzaamheid

te vergroten en de

kwaliteit te waar-

borgen. Hij maakt

tevens de lijsten,

waarvan het ma-

teriaal zorgvuldig

wordt uitgezocht

en die in goede har-

monie zijn met het

kunstwerk. In Jan's

visie is een goed

portretschilderij een cadeau

voor de eeuwigheid.

Tijdens de kunstroute op n en

i2oktoberbentuvani2.ootot Barnaart 16.

18.00 uur van harte welkom

in het atelier van portret-

schilder Jan Drommel 'The

Blueport House', Boulevard

Ouderdom f

Onderwijs zon ik juist zeggen.

o wordt gesponsord dot

MarcoTerr

rand Café Danzee)

Akwaaba
Het Ghanese woord Akwaaba, dat 'welkom" betekent, zal

voortaan op de pui staan van de smederij van de gebroe-

ders Gansner. Afgelopen zomer heeft kunstenaar Ellen Kuijl

het pand gekocht om als atelier te gebruiken voor haar

glaskunst. Buiten de naam blijft de sfeer van het binnenge-

deelte, op een paar veranderingen na, behouden.

welkom bij de 34 deelnemende kunstenaars (herken-

baar aan de gele vlag) die op 19 locaties verspreid over het

dorp te vinden zijn. Een plattegrond van de kunstroute

staat in het programmaboekje, dat te verkrijgen is bij de

BKZandvoort infostand op het Kerkplein, bij Hoby-Art aan

het Gasthuisplein en bij het Zandvoorts Museum in de

Swaluëstraat. In het museum is tevens de overzichtsten-

door Nel Kerkman

Ellen Kuijl uit Aerdenhout

was meteen verliefd op de

smederij en niets kon haar

meer weerhouden om de ei-

genaresse te worden. Hoewel

zeeën atelier in Haarlem had,

was dit de kans om zich te ves-

tigen in Zandvoort. Als actief

bestuurslid van kunstvereni-

ging BKZandvoort wilde ze

graag naar de badplaats ko-

men. Daarom zal de ruimte

van Akwaaba ook een 'welkom'

worden voor onderonsjes van

de BKZandvoort-leden.

Opening

Tijdens de BKZandvoort

Kunstrouteopio, n en 12 ok-

tober staan de deuren van

het atelier voor alle belang-

stellenden wagenwijd open.

Misschien is nog niet alles

aan kant maarwei zijn haar

glasobjecten te bezichtigen.

Haar voorkeur gaat uit naar

een combinatie met breek-

baar glas en ruw en vooral

oud staal. Een soort yin en

yang die, ondanks de tegen-

stellingen, goed bij el kaar ho-

ren. Niettegenstaande haar

strakke vormgevingzijn haar

ontwerpen zeer kleurrijk en

vooral haarglazen sierraden

zijn zeer bijzonderen vooral

heel belangrijk: draagbaar.

Verder maakt Ellen buiten

gebruiksvoorwerpen zo-

als schalen en lampen ook

grote en kleine objecten

die zowel binnen als buiten

kunnen staan. Een van haar

nieuwste kunstuitingen zijn

de 'Silly Birds'. Voor speciale

opdrachten kunt u altijd bij

Ellen Kuijl terecht via www.
glaskunst-ellenkuijl.nl

Toekomstmuziek

Momenteel besteedt Ellen

al haar vrije tijd om nieuwe

ontwerpen te maken maar

in detoekomstwil ze in haar

atelier workshop's gaan ge-

ven. Mocht u in het week-

end van oktober niet bij de

kunstroute aanwezig kun-

nen zijn, dan is er tot 13 ok-

tober de mogelijkheid om de

glaskunst van Ellen Kuijl te

bezichtigen in het Zandvoort

Museum. Maardedeuren bij

de voormalige smederij aan

het Schel pen plein staan vaak

genoeg open en bent u van

harte welkom om kennis te

maken. Akwaaba!

CL J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Hele maand oktober.

Malse Ierse Sukadelappen
\

kilo€T3ï5Q €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Een kopje koffie drinken of een zaal

afhuren om een groot feest te ge-

ke Fiveaan Zee kan het al-

lemaal. Take Five is een multifuncti-

oneel strandpaviljoen dat 365 dagen

per jaar open is. Het paviljoen be-

staat uit dr ie acht hoekige zalen die

geschikt zijn voor het houden van

vergaderingen, incentives, team-

buildingsessies, personeelsfeesten,

presentaties, zakenlunches en za-

kendiners. Maar ook lunches, diners,

verjaardagen, jubilea, feesten, brui-

loften en bedrijfspresentaties. Sinds

2003 is het zelfs mogelijk om in het

paviljoen het huwelijksceremoniete

laten plaatsvinden. Een ander groot

pluspunt is dat Take Five samen-

werkt met evenementenbureaus,

zodat zij een voor u op maat ge-

sneden entertainmentprogramma

kunnen aanbieden met bijvoorbeeld

een DJ of band.

In de Noordzaal is het sfeervolle

restaurant Cinq te vinden. Hier

kunt u genieten van de vier maal

per jaar wisselende lunch- en di-

nerkaarten. Verder biedt Take Five

ook lunch- en dinerbuffetten, bar-

becues, tapas buffetten, culinaire

borrel hapjes en drankarrangemen-

ten.IndeMiddenzaal bevindt zich

de centrale bar met een enorme

kroonluchter, de lounge en de

vide. Voor speciale wensen kunt u

uiteraard ook bij Take Five terecht.

In paviljoen Take Five is aan alles

gedacht om het u als gast naar

uw zin te maken. Daarom is een

Zandvoo rtPas

Op vertoon van uw ZandvoortPas

heeft Take Five een leuke aan bie-

ding: een fles huiswijn naar eigen

keuze, wit, rood of rosé, voor €16 in

plaats van € 17,50.

Take Five aan Zee,

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5.

Zondag en maandag is Restaurant

Cinq gesloten.

Reserveringen: bel 5716119 of mail

naar info@tfaz.nl .www.tfaz.nl.

*%AmV0OkT

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

Slagerij Horneman - Grote Kroch

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraa

Autorijschool Duet - 06-54280393

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisp!ein

KVSA Reisbureau - Corn. Sleger

Nympheia - www.nympheia.corn

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

ich & Health Cent

Mode en trends:

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertssti

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

..venue Living & Giving- icpr^tmni

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 143244

Medina -

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteeee's IJzerhandel - Pakveldstr

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand 1



CaAé/4lex

zaterdag XI oktober

et«tr«e

Jaren ^°/so Par*y
,:£. Live DJ

Ouderwets platen draaien
Aanvangstijd 21:00 - 03:00

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 17 oktober, aanvang 21.00 uur:

W & W Kwartet
Wouter Kiers tenorsax

Waltherde Graaft - gitaar

Hans Ruygrok - bas

Menno Veenendaal - drums

Zaterdag 25 oktober: Karaoke!

Vrijdag 31 oktober, aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

- Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

EMM Woningstichting EMM

Irnrb
:1' ji

-'
<i lig

Te huur: nieuwbouwappartementen

De nieuwbouw appartementen aan de Flemingstraat in Zandvoort-noord

komen voor inschrijving in de Woningkrant van 15 oktober 1008. Als 11 bent

ingeschreven bij de Woonservice kunt u reageren op www.mijnwoonservice.nl,

via de woontelefoon 0900 - 1122365 of met dewoonbon.

Informatie over de woningen kunt u vanaf 15 oktober vinden op de website

van EMM. De informatie is ook af te halen bij het kantoor van EMM aan de

Thomsonstraat 1 te Zandvoort (openingstijden maandag t/m donderdag

van 8.15 tot 16,45 uur
>
vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur)'

www.wbv-emm.nl

(ResicCence (Patufora
ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11
Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement

in dit appartementencomplex iets voor UI

De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zanüvoort

waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Overigens bent u

met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haaiiem en mei 30 min. in het

hartje van Amsterdam.

Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en

winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

3 Bruto woonoppervlaklen vanaf 114 tot 186 m 2
, terras vanaf 12 m :

La Appartementen met 2 of 3 slaapkamers

La Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder

La Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie

La Op 5 min. loopafstand van centrum , boulevard, duinen en strand

Lb Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen

La Variaties in indeling van uw appartement zijn mogelijk

Lh Koopsommen vanaf €425.000,- v. o. n., inclusief parkeerplaats

La Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.

Ld Bouwvergunning reeds verleend

8 riante

appartementen & 1

penthouse

Geïnteresseerd?

Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem contact op mei

REMO DE BIASE Architecten of Van der Reijden Makelaardij.

REMO DE BIASE i

Architecten bna
2043 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

F: 023-573 59 51

VOF Cocarde
Zeestraat 54

2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 55

F: 023-573 59 51

www.residence-pandora.

Makelaar

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

F: 023-571 91 27

www.hollandresidence.nl

Dorpsgenoten
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zaterdag nog een keer

strandweer?
door Erna Meijer

Mirjam Vijlbrief

Deze rubriek is opgezet om min of meer bekende Zand-

voorters, die al geruime tijd in ons dorp wonen, wat nader

te leren kennen. Deze week maken wij een uitzondering

door Mirjam Vijlbrief (net 34), die pas op 22 juli van dit jaar

door de gemeente als inwoonster is ingeschreven, te inter-

viewen.

Ondanks die zeer korte tijd is het Mirjam echter al gelukt

om duidelijk haar visitekaartje, bijvoorbeeld in de vorm van

een stuk taart, af te geven bij zaken als De Lip, IJzerhandel

Zantvoort, De Bode, Van Kleeff en café Neuf. Haar regelma-

tige aanwezigheid (soms sa men met 'leen hond' Ou int,

een prachtige Weimaraner) op het strand zal ook

niet ongemerkt zijn ge bleven. Aangezien zij

zich in de komende jaren meeren meei

in het Zandvoortse zal manifestere

lijkt het ons een goede zaak haar

alvast voor een breder publiek te

introduceren.

Mirjam komt oorspronkelijk uit

Hilversum, dichtbij de grens

Bussum/Naarden, waar zij haar

atheneumdiploma metwiskun-

depakket behaalde. "Omdat ik zo-

veel dingen leuk vond om te gaan

studeren, zoals psychologie, gezond-

heidswetenschappen of medische bio-

logie besloot ik eerst een jaar in Engeland

als au pa ir te gaan werken. Mijn liefdevoor

taal in het algemeen en Engels in het bijzonder

bestond ook al lang", aldus de goedlachse Vijlbrief,

uitspraak van het Engels echt fantastisch isom te horen. "Als

één na jongste uit een gezin met drie broers leer je ook al

jong op eigen benen te staan en omdat niets je aangewaaid

komt, ben je daar later beslist dankbaar voor."

Terug uit Engeland ging zij aan de Universiteit van Nijmegen

toch Engels studeren, waarbij zij in een voormalige bouwkeet

op een camping in Zevenaar woonde. Vanuit de universiteit

kreeg zij halverwege haar opleiding een beurs om een jaar

op de Universiteit van Sussex, vlak bij Brighton, te stude-

ren en zelfs om daar Nederlandse les te geven. "Dat was

een fantastische tijd omdat ik toen eigenlijk voor het eerst

uitsluitend als student kon leven en leuke dingen doen. Tot

dan had ik al vanaf mijn 15e in de weekenden en vakanties,

wel met plezier, bij een bakkerij gewerkt om mijn studie te

kunnen betalen."

Na haar doctoraal kwam Mirjam al ga uw voor de klas te staan

als docente Engels en was zij in middels verhuisd naar Almere.

Echter, in oktober 2006 kreeg zij een baan bij het Rijnlandse

Lyceum, afdeling Sassenheim, waar zij o.a. ook coördinator

TTO (= tweetalig onderwijs) werd. "Van de ongeveer 1300

leerlingen krijgen thans circa 250 Havo- en Vwo-leerlingen

in de vakken biologie, aard rijks kun de, geschieden is, wis- na-

tuur- en schei kunde, ja zelfs gymnastiek, van af de eerste dag

uitsluitend in het Engels les. Dit betekent dat hun niveau aan

het eind van het derde jaar beter is dan na zes jaar VWO."

Daarnaast verzorgt Mirjam het inhoudelijke programma,

evenals de scholing voor haar collega's. Haar belangrijkste

drijfveer is echter haar passie voor mensen en

vooral voor kinderen doet zij alles. Zoals

zij het zelf verwoordt:"Je hebt een an-

der nodig om te bestaan en ik vind

het ook prettig om een glimlach

bij een ander te voorschijn te

brengen. Een enkel woord kan

zoveel betekenen."

De dagelijkse reistijd tussen

Almere en Sassenheimging

haartoch langzamerhand

opbreken, vandaar dat zij

begin dit jaar de zoektocht

opende naar huisvesting in

de omgeving van Haarlem.

"ik wilde per se niet in het bol-

lendorp zelf wonen, omdat je dan

weer te dicht op het werk komt te zit-

ten. Zandvoort voelde direct als thuisko-

nen door de ruimteen de natuur, maar ook door

het 'ons kent ons' gevoel en de openheid van de mensen."Na

het vele klussen in haar eerste koophuis staat zij nu open voor

andere invloeden. "Binnen kort ga ik zeker naar het theater

en naar defilmclub; ik ben al een aantal keren naar uitvoe-

ringen van Classic Concerts geweest (zij speelde zelf vroeger

viool) en ik overweeg om weer zangles te gaan nemen." In

Almere was Mirjam o.a. actief bij de stadsradio, waar zij zowel

live interviews afnam als festivals versloeg, dus bestuur van

ZFM.... Een uitgelezen ka nsom iemand met een vlotte babbel

en zonnige uitstraling, waarachter echter een heel serieus

en bewogen persoon schuilgaat, binnen te halen! Sowieso

kan de komst van Mirjam naar Zandvoort als een aanwinst

voorons dorp beschouwd worden. Haar huidige [evensmotto

wordt exact beschreven in de regels van dezeedichterChalla:

'Ik beleg in alle golven, ik beleg in al het zand. Maar het meest

heb ik gestoken in een huisje aan het strand'.

Vijlbrief

"Sporten bevordert de sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl >^SportrABd! Z.iiiclvuiirt

Afgelopen zondag is eron-

gemeen veel neerslag ge-

vallen in het uiterste noor-

den van Noord-Holland en

'all time' neerslagrecords

werden daar zomaar ver-

pulverd. Zondvloedachtige

regenhoeveelheden rap-

porteerde men en in de

Helderse regio viel soms

meer dan 110 millimeter

regen binnen het etmaal,

waarvan zo'n 80 liter per

vierkante meter binnen

een uur of zes.

In de Zandvoortse regio

viel er aanzienlijk minder!

Veelal 25 millimeter werd

er opgevangen in de re-

genmeters, maar altijd nog

goed voor circa 30 procent

van de maand hoeveelheid.

De situatie was enigszins

te vergelijken met die uit

september 1998, toen een

deel van Zandvoort weer

eens onderwater kwam te

staan bij zo'n 80 millime-

ter regenval in korte tijd.

Vanaf dit moment on-

geveer zien we een ho-

gedrukgebied vanuit het

zuidwesten opkomen en

dat hoog komt richting

het weekeinde oostelijk

van ons land te liggen en

dat is een puike plek om te

bivakkeren voor zo'n weer-

systeem. Deze ontwikke-

ling geeft prima weer de-

zer dagen en het lijkt vrij

zeker dat we weer eens

een nagenoeg droog en

tamelijk zonnig weekeinde

krijgen straks. Misschien

wordt het zaterdag wel

bijna strandweer met 20

graden en dat zou dan

echt de laatste keer zijn in

20oS.Opzondag kalft het

allermooiste weer waar-

schijnlijk al iets af.

De vraag is of het vanaf

het aanstaande weekein-

de andermaal onbesten-

dig weer wordt, of dat de

hogedruk boven Oost-

Europa genoeg tegen-

wicht weet te bieden aan

regengevende storingen.

De meest recente weer-

kaarten geven inderdaad

een lichte voorkeur aan

vooreen situatie met so-

lide hogedruk boven het

oosten van Europa en de-

pressies op (nog) veilige

afstand van Nederland.

De relatief milde zuide-

lijke stroming zou het

dus ook volgende week

mogelijk kunnen gaan

volhouden.

We zien het wel vaker dat

zich richting medio okto-

ber een mooie weerfase

aandient. De volksweer-

kunde verbindt hier zelfs

een spreuk aan: is oktober

warm en fijn, het zal een

strenge winter zijn. Zo

gek is dat 'weerrijmpje'

nog niet, want er is enig

verband aangetoondtus-

sen stabiel en vrij warm
oktoberweeren een daar-

opvolgende koude(re)

winter(dan normaal).Wie

weet gaat het straks in

december eindelijk eens

lukken met de escapades

van Koning Winter.

ÖVr. ^J^—

riFJ|
Temperatuur

Max 18 18

Mm 9 9

Zon 65% 35%

Neerslag 10% 10% 5% 40%

Wind NNO.3 zzw. 3-4 zuid 3-4 zzw.3-4

20-21 1G

9 11

70% 50%

CL
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Filmprogramma
09 t/m 15 Oktober

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O'NEILL, DIESEL, CLAESENS
G.BRO, G.SIS, MISS SIXTY

GUESS, REPLAY, , ENERGIE
NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE

NOLITA, 40WEFFT

ZONDAG12 OKTOBER

alles nieuw!
tot 70% korting!

Op Kinderdagverblijf

w
Burg, Nawüniaan 101 > Zandvoort

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

72 -Mob.: 06-45304531 • E-mali: kittywillemse@plonet.nlI
The Accidental Husband

EmmaLloyd(UmaThurman)

is een succesvolle carrière-

vrouw. Haar radioshow als

love dokter is een hit, haar

eerste boek wordt uitge-

bracht en ze heeft een lief-

devolle relatie met haar con-

ventionele verloofde Patrick

(Colin Firth). Bij de registratie

van hun huwelijk blijkt Emma
al getrouwd te zijn, alleen

heeft ze geen idee met wie.

De zoektocht naar haar zo-

genaamde echtgenoot leidt

haar naar Patrick (Jeffrey

Dean Morgan), een knappe

en zeer charmante brand-

weermanen het begin levert

hun tegengestelde kijk op het

leven veel spanning en chaos

op, maar Emma krijgt al snel

bewondering voor Patrick's

zorgeloze passie en begint te

twijfelen aan haareigen con-

servatieve kijk op het leven en

de liefde. Als Emma's trouw-

dag dichterbij komt moet ze

kiezen tussen haar eigen vei-

lige leven met Richard of de

gepassioneerdeen spontane

wereld waar Patrick in leeft.

Zaterdag 11 oktober 2008

n bibliotheek Duinrand Zandvoort

11.00 uur:

'Diep in het donkere dichtersbos'

kindertheater
van RopJanze

kinderpoëziejukebox

aansluitend:

Maak je eigen gedicht op een T-shirt

voor kinderen vanaf 7Jaar

Aanmelden gewenst

PIEP VANM WEEK
Onze lieve lieve Bennie
zoekt al best lang naar een

nieuw huisje! Bennie is een

schatje eersteklas. Een knuf-

felkont, een speelse rakker

en gewoon een aanhankelijk

lief dier. Bennie kon het in

het begin niet zo goed vin-

den met soortgenoten,maar het gaat steeds beter. Hij is voor

de rest lief voor iedereen. Groot of klein, het maakt hem niet

uit, als hij maar lekker veel aandacht krijgt en als er maar

veel gespeeld wordt.

Bennie is nog maar anderhalfjaar en heeft best een groot

probleem. Hij heeft namelijk een hartprobleem, zodanig dat

hij daar drie verschillende medicijnen voor krijgt. Ook is het

voor Bennie belangrijk dat hij niet teveel stress heeft en dat

er goed op hem gelet wordt. Een extra verantwoordelijkheid

dus, waar veel mensen blijkbaar niet op zitten te wachten.

Ten minste, dat merken we toch wel vaak in de opvang. Ook

zorgen de medicijnen natuurlijk voor extra kosten, daar

moet ook goed over nagedacht worden. Bennie hoeft niet

naar buiten, hij wil het wel graag, maar in verband met zijn

hartje is dat niet zo verstandig. Kortom een kat met een g

ebmiksaanwijzing.

Omdat Bennie voor de rest zi

pige kat is, gunnen we hem z

huisje, daarom nu wat extra ;

hem een kans...?

i grap-'n ontzettende lieve

) ontzettend graag een eigen

andacht voor hem. Wie geeft

Kom kennis maken in het asiel. Keesomstraat 5, geopend

van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Tel. 5713 888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
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COLUMN

the town
Het is ruim 3 maanden gele-

den dat Nederland het rook-

verbod in de horeca branchi

van start liet gaan. Vanaf

juli zijn alle kroegen in on

land rookvrij en wordt ei

enkel buiten of in de zoge-

naamde rookhokken gepaft.

Sinds het bestaan ervan,

heeft het verbod veel weer-

stand gehad; niet alleen van

rokers, maar ook van niet-ro-

kers die de kroegen leeg zien

lopen. Deze week vragen wij

ons panel hoe zij vinden dat

het rookverbod binnen Zand-

voort zijn uitwerking heeft

gehad.

Dagjestoeristen. Afgelopen zondag waren

ze in overvloed aanwezig in Zandvoort tij-

dens de races van de Ai Grand Prix. Maar-

liefst 85.000 fans kwamen deze kant op.

Treinen naar Zandvoort zaten overvol, het

station zag zwart van de mensen en tot 's

avonds laat stonden ze in de file. Zo ook

Kim (24 jaar) en haar vriend Rob uit Roer-

mond, Limburg. Speciaal voor de AiGP wa-

ren zij at om 5.15 uur 's ochtends vertrok-

ken vanuit het zuiden des lands.

Kim, rechts op de foto, kwam zon dag 5 okto-

ber eigenlijk naar Zandvoort om te werken

op het circuit, en haarvriend Rob was mee-

gekomen omdat hij een echte autofanaat

is."PS-Autosport is een raceteam dat mee-

doet aan de BRL (Benelux Racing League). De

sponsoren van het team worden op zulke

dagen uitgenodigd om een hapje en een

drankje te komen nuttigen, maar vooral om
naar de race te kijken en het team aan te

moedigen. Ik was vandaag gastvrouw voor

het ontvangen van de genodigden."vertelt

Het circuitpark en regenpakken

Dit was niet de eerste keer Zandvoort voor

Kim en Rob. "We zijn al een keereerder naar

de AiGP komen kijken, maartoen was het

"Het rookverbod beeft goed uitgepakt

binnen bet Zandvoortse uitgaansleven"

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Ik rook niet, en zag wel voordelen in het rookverbod. Nu het verbod is ingevoerd heeft de horeca het

eenstukminderdruken is het dus ook minder gezel lig. Tevens lopen kroegen die zich keurig aan de

regels houden leeg terwijl andere, die het verbod negeren, floreren. Handhavers zijn eramper, dusik

zou zeggen: in alle kroegen moet weer gerookt worden. Laat Den Haag het heen-en -weer krijgen!"

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist

"Dat vind ik niet helemaal waar. Bijna elke kroeg heeft zijn eigen aanpak (een rooklokaal, een over-

dekt terras, een intern hokbinnen de kroeg) maardat neemt niet weg dat veel rokers geen zin meer

hebben om naarde kroeg te gaan. Het is ook minder gezellig omdat mensen altijd weg moeten

lopen, terwijl je net leuk aan het kletsen bent. Nee, laat het rookverbod alsjeblieft teruggedraaid

worden zodat iedereen weer naar hartelust kan roken in zijn of haar stamkroeg! Zelf rook ik niet,

maar kan me goed voorstellen dat het geen doen is voor de rokers onder ons!"

Jurre Reijenga, 23 jaar en beveiligingsagent op Schiphol

"Als ik's avonds wei eens langs diverse kleine cafe's in het dorp loop, zie ik dat erbinnen af en toe nog

gerooktwordt.lkheb begrepen dat er een landelijke organisatie bestaat die tegen het rookverbod in

kleine kroegen is. En dat is te begrijpen, want vooral in die kleine kroegen, waar af en toe wel gerookt

wordt, is het druk. Drukker dan in de grote non-rokers cafe's. Dus eigenlijk is het rookverbod heel

schuin en is het in ons dorp juist gezelliger daar waar het verbod stiekem wordt overtreden!"

Vrijdag 10 oktober:

llle Bitch presents: NeverGrow Up! Optredens van DJ's

en VJ's. Stalkers eigen M ichael'll Ie Bitch'von L geeft een

spetteren de afsi uiting. Muziekstijlen: Mini mal, Techno,

House en Tech house. Stalker, Kromme Elleboogsteeg

20 in Haarlem. Tickets € 7, aan de deur€ 9. Tijd:

23.00 -05.00 uur.

1 Zaterdag 11 oktober:

'70 & '80 party met live DJ. Ze komen allemaal

voorbij: de dans hits uit de ja ren '70 en '80. Lekker

swingen op een mengeling van ouwe soul, disco,

*funk en rock. Ouderwets platen draaien! Café

t>7Alex, Gasthisplein ga. Entree gratis. Tijd: 21.00

-05.00 uur.

"\ Zaterdag 11 oktober:

Shuffle in de Lichtfabriek heeft een primeur:

H it meister D treedt op. Een nacht vol vette gi-

taren, stampende house, swingende R&B en

alles daartussen in. Dit magje niet missen!

LichtFabriek, Minckelersweg 2 in Haarlem.

E-tickets via www.formandfunction.nl: € lo,

aan dedeur€ 14. Tijd: 22.00 -04.00 uur.

Zondag 12 oktober:

Paviljoens Skyline, Bruxelles en Mango's sluiten

. het seizoen af met de inmiddels traditionele

Après ski party. Eerst verkleed en met langlauf-

I ski's van de strandafgang op echte sneeuw (!)en

|
daarna feestend de winter in. Kosten: €125 per

team van 6 personen, incl. drankjes en hapjes.

Tijd: 14.00 uur-???

iets beter weer!" Ze vinden dat er op Circuit

Park Zandvoort altijd een goede, gezellige

sfeer hangt. "Het leuke aan dit circuit is dat

je er (bijna) helemaal omheen kunt lopen

en de race vanuit de duinen kunt bekijken!"

Helaas hebben Kim en Rob buiten het circuit

niet zoveel van Zandvoort kunnen zien:"We

waren van plan nog even een drankje te gaan

drinken in het centrum, maar we waren zo

nat geregend dat we meteen naar de auto

zijn gelopen. Zondag was voor mij (en ik denk

ook voor vele anderen) vooral koud, nat en

winderig. Het was een waar regen pa kkenfes-

tijnlToch wordt zo'n dag er niet minder leuk

op. Op de terugweg hebben we misschien

wel twee uur in de file gestaan, ma ar tijdens

dit ritje hebben we wel prachtige huizen

kunnen bekijken!" Vijf uur later, en inmid-

dels helemaal opgedroogd, arriveerden Kim

en haar vriend in Roermond. Kim: "Heerlijk,

zo'n dagje Zandvoort!"

Ga toch krassen!

Nooit heb ik begrepen waar-

om mensen meedoen aan de

loterij. Of geld uitgeven aan

krasloten. Mijn broer bijvoor-

beeld kan geen sigarenwin-

kel voorbij lopen zonder een

paar krasloten te kopen. Op

zijn verjaardagslijstje staan

standaard twee dingen: geld

en krasloten. Ik hoef er niet

eens meer naar te vragen.

Wel makkelijk. Zodra hij de

krasloten in zijn handen

heeft begint het ritueel. Hij

haalt een muntje uit zijn

portemonnee en begint als

een razende de vakjes open

te krassen.

Meestal wint hij niks. Soms

een gratis lot, maareen prijs

boven de € 50 heb ik hem
in al die jaren nog niet zien

winnen. Ik vind het grappig

om te zien hoe h ij jaar in jaar

uit toch nog kan blijven ge-

loven dat hij ooit op een dag

de Jackpot gaat winnen. Ik

geloof er niet in.

Tot een week geleden. Mijn

collega kwam plotseling met

een tas vol cadeautjes aan-

zetten. "Voor jou, asjeblieft,

zomaar", zei hij stralend te-

gen me terwijl hij me de doos

met chocola gaf. Wat is dit?!

Dat doet hij anders nooit.

Wat blijkt? Hij heeft een

paar dagen ervoor € 6000

gewonnen met krassen!

Het kan dus wel! Meteen na

mijn werk ben ik de eerste de

beste sigarenwinkel binnen-

gelopen. Drie krasloten heb

ik gehaald met de kans om
de rest van je leven €10.000

tewinnen.Voordrieeuroper

lot kan je hele leven veran-

deren. Financieel zorgeloos

door het leven gaan. Wie

droomt daar nou niet van?

Alles kopen watje maar wilt.

Niet meer hoeven sparen. Ik

rekende me al rijk. Bij elkaar

won ik die dag 10 euro, maar

vergokte de 9 euro winst

door drie loten te kopen. Dit

keer zonder een winnend

logo. Nou ja, niks aan te doen.

Volgende keer beter, .c

Ga toch krassen? Ja, ^
echt wel! ^

&
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SCHOENREPARATIES

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

BETER MOBIEL
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Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam ,...

Adres

PC/Plaats

Telefoo~

Email

IJzerhandel Zanrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

4
y Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK kcurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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www-autO'boo1rüfïandvoD-rt,ril

JOOST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubel; op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafond?,

kleine eu grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraal 11/3, 2041 CB Zandvoort lel 023-5737888
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Hoera! Zorgcontact heeft bronzen keurmerk
Het bronzen keurmerk wordt uitgereikt als verpleeg- en verzorgingshuizen voldoen aan

bepaalde kwaliteitseisen. Huize Meerleven, A.G. Bodaan en Huis in de Duinen, de woon-

zorginstellingen van Stichting Zorgcontact, mochten afgelopen week het kwaliteitskeur-

merk een mooi plaatsje geven. En dat lieten ze niet ongemerkt voorbij gaan.

Directeur Cer Muldei

hebben vanmorgen niet al-

leen een bronzen keurmerk

van marsepein op het ge-

bakje bij de koffie, we heb-

ben ook een echte, die ik

zodadelijk zal overhandigen

aan de heer Otte, bewoner

van A.G. Bodaan enex-lidvan

de cliëntenraad. We hebben

metz'n allen veel werk verzet

om dit keurmerk te krijgen.

Keurmerken worden door

verschillende organisaties

uitgereikt. Denk maar aan

de Nederlandse Vereniging

van Huisvrouwen en TNO. Als

een product hun keurmerk

verdient, zegt het veel over

de kwaliteit. Ik ben hier bij-

zonder trots op."

De heer Otte neemt het bron-

zen keurmerk in ontvangst. "Ik

sta hier per ongeluk", zegt hij

bescheiden in zijn dankwoord,

"het had één van u allen kun-

nen zijn. Ook het personeel

heeft zich enorm ingespan-

nen om deze mijlpaal te be-

reiken. En zeker de vrijwilli-

gers niet te vergeten."

Toetsingseisen

In 2005 is het bronzen keur-

merk voor het eerst uitge-

reikt aan een zorginstelling

in Zwolle. Het initiatief voor

het 'Bronzen keurmerk' is

afkomstig van verzekeraar

Achmea, die het kwaliteits-

keurmerk introduceerde, sa-

men met Stichting Pers pekt,

Stichting Cliënt & Kwaliteit

en Stichting Landelijke

Organisatie Cliëntenraden.

Voor het behalen van het

kerumerk moeten toetsen

worden doorlopen door on-

afhankelijke deskundigen.

Toetsing vindt plaats op 12

punten. Om er een paar te

noemen: behandeling van

klachten, onderzoek naar de

waardering van de zorg door

cliënten, het leef- en zorgkli-

maat, informatieverstrekking,

melding van incidenten, vei-

ligheid en het voorschrijven/

verstrekken van medicijnen.

Champagne en ballonnen

Nadat het bronzen keurmerk

was opgehangen, werd een

toren van glazen gevuld met

champagne. Bewoners, per-

soneel en vrijwilligers toast-

ten met directeur Mulder op

het heugelijke feit. Daarna

ging iedereen naar buiten

om ballonnen op te laten.

Want de hele wereld mag
weten dat zij in het bezit zijn

van het bronzen keurmerk.

Leeftijd jaarlijkse griepprik is verlaagd

De minimum leeftijd voor de jaarlijkse (gratis) griepprik is Veiliger de winter in

verlaagd van 65 naar 60 jaar. Hiermee is iedereen die een

groter risico loopt om ernstig ziek te worden bij griep beter

beschermd. "De gevolgen van griep kunnen heel ernstig

zijn. Wat is er dan eenvoudiger dan ieder jaar een gratis

prik halen?" vertelt Ria Bremer, ambassadeur van de griep-

prik en bekend gezondheidsjoumalist.

ledere winter krijgt gemiddeld i op de io mensen griep.

Voor de meesten is griep een ziekte die vervelend is maar

weer over gaat. Vooral voor 6o-plussers en mensen met

een chronische ziekte kan griep

Met de griepprik is de kans op griep veel kleiner. Het lichaam

gaat door de griepprik afweerstoffen aanmaken. Wie toch

griep krijgt, is er meestal minder ziek van. Bovendien daalt

de kans op complicaties. De griep prik werkt na twee weken

en wordt gegeven door de huisarts. Van de griepprik kun je

nooit griep krijgen.

leder jaar de griepprik

Je hebt ieder jaar een nieuwe griepprik nodig. Want de

griepvirussen veranderen voortdurend. Alleen het nieuwste

vaccin beschermt tegen de griepvirussen die gaan komen.

In oktober krijgen 60-plussers en

Ouderendag
Vorige week woensdag, 1 oktober, was het Ouderendag. In

dat kader bracht wethouder Gert Toonen een bezoek aan

het echtpaar Kwawegen. Beide echtelieden zijn ouder dan

85 jaar en dat is natuurlijk niet alledaags.

De heer Kwawegen (87) is

zijn levenlang tegelzetter

geweest en is sinds 11 jaar

weer in Nederland woon-

achtig. Ze hebben name-

lijk bijna 50 jaar lang in

Krugersdorp Zuid Afrika

gewoond. Toen echter de si-

tuatie dermate veranderde

dat ze bang voor hun eigen

'haggie' werden, was hettijd

om terug te komen en wel

naar de geboorteplaats van

mevrouw (85): Zandvoort,

ze is namelijk een geboren

Drom mei. Wat het echtpaar

opvalt is dat vooral nu met

deze Ouderendag er respect

voorde ouderen is. "Dat is in

Zuid Afrika wel anders. Daar

ben je vooral op jezelf aan-

gewezen en de regering, of

gemeente, doet niets. Hier

merken wij steeds weer de

hartelijkheid die je daar zo

mist. Wij hadden hierach-

ter (voor de nieuwbouw in

de Flemingstraat, red.) een

school en de leerlingen

kwamen zelfs even afscheid

nemen met een mooi liedje

toen ze weg moesten. Dat is

daar niet denkbaar", zegt ze

met een brok in haar keel.

AN BO op zoek naar

belastingvrijwilligers

De belastingdienst maakt het niét leuker, wel gemakkelij-

ker. ANBO Zandvoort maakt het leuker én gemakkelijker!

Al jaren maken leden van de ouderenbond ANBO, afdeling

Zandvoort, gebruik van de hulp van deskundigen bij het

invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor komend

jaar zoekt de ANBO extra vrijwilligers.

echter gevaarlijk zijn. Denk aan 6o-d7iIS? £7W^ÜDiWiV rfliï' chronisch zieken automatisch een

complicaties als longontsteking. oproepvia de huisarts. Tussen half

Of aan verergering van chroni- oktober en half november 2008

sche hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes of nierziek- worden zo'n 3,7 miljoen Nederlanders ingeënt. Ria Bremer:

ten. Door de gevolgen van griep komen jaarlijks gemiddeld "Griep is niet zo onschuldig als ik altijd dacht. Ik voel me nog

20.000 mensen in het ziekenhuis terecht. En overlijden steeds gezond, maar ik ben ook gewoon een dagje ouder. Ik

tweehonderd tot duizend mensen aan de gevolgen van griep, ga de griepprik dit najaar dan ook zeker halen." Meer infor-

vooral ouderen. mat ie: www.rivm.ni/griepprik.

Deze deskundigen zijn vrij-

willigers die daarvoor een

eendaagse cursus hebben

gevolgd om adequaat een-

voudige aangiftes te kunnen

verzorgen. Om ook volgend

jaar aan de toenemende vraag

naarbelastinghulp te kunnen

voldoen is de ANBO op zoek

naar nieuwe vrijwilligers.

Starterbijeenkomsten zijn in

dit najaar gepland. De vrijwil-

lige deskundigen krijgen on-

dersteuning doorfïscalisten

en krijgen fiscale informatie

via nieuwsbrieven. Indien

nodig, stelt de ANBO een

laptop ter beschikking.

Functie-eisen

Kunt u met een computer

overweg en bent u bekend

met het gebruik van Internet?

Vindt u het leuk om zinvol en

boeiend vrijwilligerswerk te

doen en uw kennis te ver-

groten? Bent u bereid om
in de aangifteperiode van

februari tot eind april mi-

nimaal 20 huisbezoeken af

te leggen en de aangiftes te

verzorgen? Dan is de ANBO
op zoek naar u!

Meldt u aan bij de secretaris

van ANBO Zandvoort, me-

vrouw Sien Paap, tel. 5715168

of 06-42169806.

^E>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 30 september

en de verdere in week 40 door het college genomen besluiten

zijn 7 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

11 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat

doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden

dat stoeptegels niet goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien

hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak

kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De

open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11,00 - 15.00 uur

en wordt gehouden in de centrale hal van het raadhuis en op

hetterrelnvande remise aan de Kamerlingh On nesstraat. De

dag wordt om n.00 uur geopend door de burgemeester in het

raadhuis. Tevens wordt hier om 12.30 uur de prijs uitgeie et

voor het leukste idee, ingeleverd door een inwoner van de

gemeente.

In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende

informatiekraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raad-

zaal waar de volksvertegenwoordigers belangrijke afspraken

maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor

publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten

van de afdeling Reinigingen Groen. Kinderen kuntu meteen

gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan er twee ten-

ten voor de ingang van het raadhuis waar onder begeleiding

lekker geknutseld kan worden, zeker nu dit weekend in het

teken van de kunst staat (Kunstkracht 12) ledere bezoeker

van de Open dag krijgt een gratis toegangskaartje voor het

Zandvoorts Museum.

Parkeerverordening 2008-2

In de vergadering van 30 september 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2008-2 bespro-

ken. De Parkeerverordening 2008 is aangepast door hier een

"Herstructureringsvergunning" in op te nemen. Hiermee is

de Parkeerverordening 2008-2 door de gemeenteraad geac-

cordeerd. Deze verordening treedt in werking op 10 oktober

2008 en ligt ter Inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

en staat op de website.

Meldingsformulier voor het houden van een evenement in

2009 in Zandvoort

Hierbij maakt de Burgemeester van Zandvoort bekend dat

een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt gesteld een

iit -r;. 't i.k'T
1, :

::
--! hou::- :- +- - - r'-ni-ni r :::::.

• I.-! i-.~"oort. Deze melding dient uiterlijk 1 november 2008

te zijn aangemeld micdels vastgesteld formulier. Houd er re-

kening mee dat dit slechts een melding betreft. Het officiële

vergunningentraject zal begin 2009 worden gestart, waarvoor

een apart aanvraagformulier dient te worden ingevuld De

aanmeldingsformulieren kunt u gedurende openingstijden

bij de Centrale Balie van het gemeentehuis ophalen U kunt de

meldingsformulieren ook downloaden opwww.zandvoort.nl.

Ganaarl_oket> Formulieren > Bed rijven>Ondernemers>Evenem

enten: formulier evene ••
t 1

' :e' '.:< riide -e dingsform ulier

Aan de ondernemers die in 2008 een evenement 111 Zandvoort

hebben gehouden, is een meldingsformulier toegezonden per

post. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met

de werkeenheid Vergunningverlening van de gemeente Zand-

voort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 023 5740100.

Aanwijsbesluit toezichthouders Waternet

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, respectievelijk

de burgemeester van Zandvoort, ieder voor zover het hun c.q

zijn bevoegdheden betreft, hebben besloten:

- de opsporingsambtenaren van het team Bewaking, Fauna-

beheer en recreatie van Waternet, verder bekend bij de

gemeente Zandvoort en Waternet, aan te wijzen als toezicht-

houder voor het houden van toezicht en handhaving van de

Algemene plaatselijke verordening, de Afva I stoffenverorde-

ning en de Bomenverordening van de gemeente Zandvoort.

- dat het fingerende besluit d.d. 13 december 1995 wordt

ingetrokken

Commissie Planning 81 Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 14 en 15 ok-

tober vanaf 20.00 uur in de raadzaal De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

de agenda staat

- Opening -14 oktober

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst Planningen Control van 17 september 2008

- Programbegroting 2009

- Schorsing

- Vervolg op 15 oktober

- Program begroting 2009 -vervolg

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Raadzaken

De Commissie Raadzaken vergadert op 16 oktober vanaf 20.00

uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 19 augustus 2008

-Vast agendapunt

- Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt

- Begroting 2009 Paswerk

- Lijst ingekomen post 19 september

- Voortgangsrapport.igs i'.tiategische Projecten

- Rondvraag

-Sluiting

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Boulevard Barnaart 59, plaatsen gevelreclame, ingekomen

19 september 2008,2008-183^.

- Kanaalweg 11, slopen afdak en berging, ingekomen 24 sep-

tember 2008, 2008-186S.

- Passage 46/48, gedeeltelijk overkappen terras, ingekomen 26

september20o8,20o8-i87l_v.

- Witte Veld 42, vergroten berging, ingekomen 29 septembei

20o8,20o8-i88Lv

- Potgieterstraat 11, verzoek ontheffing kapsalon aan huis,

ingekomen 29 september 2008, 20o8-i8gVr.

- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, ingekomen 30

september 2008, 2008-191 Lv.

Tervisielegging ontwerpbeslu iten

Ontwerpbestemmingsplan "Kostvertorenstraat e.o."

(reparatie) artikel 3.8 Wet ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 10 oktober 2008

gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbestemmings-

plan (Kostverlorenstraat e.o." (reparatiebesluit]

Het ontwerpbestemmingsplan (reparatie) heeft betrekking op

de niet goedgekeurde plandelen:

- Percelen Haarlemmerstraat 29 en Kostverlorenstraat m;

- Prinsesseweg (busbaan) gelegen tussen de Koninginneweg

en Kostverlorenstraat:

- Binnenterrein gelegen aan de Prinsesseweg (locatie biblio-

theek e.o.)

- Locatie Wim Gertenbachschool aan de Zandvoorselaan

-Aanpassingen ter plaatse van het kruispunt Zandvoortselaa 11/

Kostverl o ren straat/Tolweg;

-Aanpassingen begrenzing busbaan (Prinsesseweg).

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten,

toelichting en voorschriften ligt gedurende de openingstij-

den ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34 te Zandvoort

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn neuswijzen kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden

bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor

mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden

gemaakt met de heer J.A.Sandbergen, mevrouw L van der Hek

of mevrouw E. Fennema van de afdeling Ruimtelijke Ontwik-

keling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer:

023-5740100.

Goedkeuring bestemmingsplan "Bentveld"

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan

het bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland bij besluit van 30 september 2008,

verzonden 2 oktober 2008, hebben goedgekeurd het besluit

van de gemeenteraad d.d.2gjanuari 2008 tot vaststelling van

het bestemmingsplan "Bentveld".

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met

bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2008

gedurende zesweken ter inzage bij de centrale balie gedurende

de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te

Zandvoort. Het bestemmingsplan kan ook via de gemeentelijke

website worden geraadpleegd.

Gedurende de termijn i kan tegen het

Gemeente Zandvoort

besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA DEN HAAG.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbend sn.d et jdig

op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland hebben ingediend, alsmede door

belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden

verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste

of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van

Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang

van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast

het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om

voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afde-

ling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt,

voordat opdat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van

een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is grif-

fierecht verschuldigd.

Vrijstelling artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

veranderen van de woning op het perceel Potgieterstraat 38 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-241RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 10 oktober 2008

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Bal ie van het ge-

meentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn

van deterinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. U dient In de rechter bovenhoek van uw brief

"zienswijze" te vermelden.

Verzonden besluiten

Zandvoort:

- Zeestraat 42, uitbreiden woning, verzonden 26 septembei

- Zeestraat 40, renovatie en plaatsen kapconstructie, verzon-

den 26 september 2008.2008-114RV.

Verkeersbesluiten

Werkzaamheden aan het spoor en afsluiting van de Ver-

lengde Haltestraat

Komende maand vinden er diverse werkzaamheden plaatst

aan het spoor van Haarlem naar Zandvoort in het bijzonder

tussen de overweg in deSophiawegen het Station Zandvoort.

De overweg ter plaatse van de Verlengde Haltestraat -Vondel-

laan is afgesloten voor alle gebruik van vrijdag 17 oktober 2008

23.00 uur tot woensdag 22 oktober 06.00 uur. Gedurende deze

afstuit ng is het gebruik van de overweg en de toegang naar

het perron door voetgangers, fietsers, wegverkeer en spoedver-

keer niet mogelijk. Er zal een omleiding worden aangegeven.

Voetgangers kunnenvia het voetpad achter de woningen van

het Witte Veld naar het station en het centrum lopen.

Onttrekking aan de openbaarheid van Boulevard

Barnaart 10

Voor een gedeelte van het perceel aan Boulevard Barnaart

10 is een aanvraag gedaan tot het ontrekken van een weg-

gedeelte in Zandvoort aan de openbaarheid op grond van

de Wegenwet. Het betreft een perceel grond gelegen achter

een bestaande kiosken heeft hierdoor nauwelijks een functie

ten behoeve van het verkeer. In de huidige situatie wordt het

grotendeels voor privédoeleinden gebruikt. Het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

is dan ook voornemens de gemeenteraad voor te stellen om

overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Wegenwet

een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Zand-

voort sectie B7508 van het perceel Boulevard Barnaart 10 aan

de openbaarheid te onttrekken.

Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare

voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de

Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de aan

de openbaarheid te onttrekken locaties zijn aangegeven ligt

tijdens de openingstijden vanaf g oktober 2008 gedurende zes

weken voor belanghebbendenter inzage bij de centrale balie

op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan iedere

belanghebbende schriftelijk gemotiveerde reacties indienen

bij het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 2

2040 AA Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft uaan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
n. ,^,| ir
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VOETBAL -zondai

Weer forse nederlaag SV Zandvoort zondag

Opnieuw heeft het zondagelftal van SV Zandvoort een

forse nederlaag moeten incasseren. In Haarlem bij Rip-

perda werd het afgelopen zondag uiteindelijk 9-0. Zand-

voort is de gedoodverfde degradatiekandidaat.

"Geen houden aan", kopte een

regionaal dagblad. Het zon-

dagelftal van trainer/coach

Jamal heeft eigenlijk niets te

zoeken in de klasse waar ze nu

in spelen. Voor de vijfde keer

op rij moest Zandvoort een

forse nederlaag op het conto

bijschrijven. Het doelsaldo

staat nu op 7 doelpunten

voor en 36 tegen. Ripperda

speelde met Zandvoort zo-

als het wilde. Vooral de drie

spitsen van de Haarlemmers

konden zich uitleven. Steven

Beverly scoorde vier keer,

Redouane Machichi was

drie keer trefzeker en Khalid

Kandousy maakte de negen

vol. Zandvoort kon helaas

niet één keer het doel van

Ripperda vinden.

VolgenstramerJoop Böckhng

van de gastheren is het ni-

veau van Zandvoort veel

te laag voor de 4e klasse.

"Deze ploeg is te zwak om
een mooie wedstrijd tegen

te spelen. Toch is het dan

moeilijk om de concentratie

vast te houden. Het duurde

nog redelijk lang voordat wij

scoorden maar toen was echt

het hek van de dam", zei hij

na afloop.

Iautosport ^^^^^^^H
Overige programma in AiGP weekend
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KICKBOKSEN

Afafa Kickboksers Succesvol

De kickboksers van sportstichting Afafa hebben twee weken geleden een bijzonder suc-

cesvol weekend gehad. Ramiro Perez, Duncan Kaestner en Jimmy van IJk mochten acte de

presence geven in een uitverkochte sporthal ' De Zilvermeeuwen' in Zaandam. Geen van de

Afafa boksers kwam ook maar één moment in de problemen.

Alle drie wisten ze op vrij

eenvoudige wijze door mid-

del van snelle boks- en tra p-

combinaties de wedstrijd op

zaterdag te dom in eren. Waar

Duncan vooral met harde

stootcombinaties zijn te-

genstander in de problemen

bracht, liet Jimmy zijn knie-

stoten prevaleren. Ramiro,

die ditmaal in een zwaardere

klasse vocht, wist elke actie

van zijn tegenstander met

5chijnbaargemakte pareren

en te counteren.

Zondag was het de beurt aan

LeroyKaestner.die het in zijn

eerste A- partij op moest

nemen tegen de routine

Sansaar (38 partijen, 28 k.o.

overwinningen). Het was ech-

ter tot een ieders verbazing

Leroydiein een tot de nok toe

gevulde 'Marcanti' de dienst

uitmaakte. Drie ronden lang

joeg Leroy zijn opponent voor

zich uit, om in het begin van

de vierde ronde meteen har-

de stotencombinatie op het

lichaam af te ma kemwinnaar

door knock out.

Velen hebben zaterdag 27

september bij SB56 kun-

nen zien dat ook Peter Aerts

(drievoudig K-i kampioen)

zich ten koste van de hui-

dige titelhouder en even-

eens drievoudig K-i winnaar

Sem my Sch ilt heeft weten te

kwalificeren voor de finale op

6 december. Aerts, die een

week voor zijn vertrek naar

Korea zich een paar maal per

dag heeft onderworpen aan

de intensieve trainingpro-

gramma'svan Afafa, zal naar

verwachting de komende

maanden deze aan pak conti-

nueren. Het zou uitzonderlijk

zijn, wan neer hij evenals tien

jaar geleden er in zou slagen

opnieuw de titel te pakken.

In het bijprogramma vervul-

den de BRL, Formido Suzuki

SwiftCup, deDutch Supercar

Challenge en de Samsung

BMWi3oicupeen belangrij-

ke rol. In de Samsung BMW
1301 cup wist in de eerste

race Bertus Sanders met de

zege aan de haal te gaan

en in de tweede race leek

het lange tijd dat Sanders'

teamgenoot Jan Lammers

de buit binnen ging halen. In

de tweede race was het ech-

ter Luuk Glansdorp van het

team van Zandvoorter Dillon

Koster die de zege opeiste.

In de Formido Suzuki Swift

Cup haalden het eerst

Marcel Dekker in de eerste

en Jeroen den Boer in de

tweede race de winst bin-

nen. Bij de BRLV6 was het

tweemaal Donald Molenaar

en bij de BRL light waren het

Simon Knap en Marijn van

Kalmthout die de zeges bin-

nenhaalden.

De grote klasses in de Dutch

Super Car Challenges lever-

den winst op voor Meindert

van Buuren, de equipe van

Ardi van der Hoek en Arjan

van der Zwaan, Bob Herber

en Marcel Norbart. Daarmee

werd een nat racewekend

afgesloten.

Gehavend Lions verliest in Amsterdam

Een verzwakt Lions herenteam heeft in Amsterdam nipt en over twee weken, zater-

verloren van het vierde team van destudentenverenging dag 18 oktober, thuis tegen

US. Alleen het eerste kwart waren onze plaatsgenoten

dominant, daarna was het de omgedraaide wereld.

Mosquito's laten zien dat

het wel kan! Deze wedstrijd

begint om ig.15 uur.

Lions, zonder Niels C ra bben-

dam, Chris Kemp en Jeroen

Caus, begon sterk aan de

wedstrijd en zette hun gast-

heren na 10 minuten met 5-10,

'in de hoek'. "Voor de spelers

was hetop dat moment niet

meerdan een lachertje",zegt

Milan v.d. Storm. Blijkbaar

hadden deZandvoorters nog

nooit van onderschatting ge-

hoord want het tweede en

derde kwart produceerden

ze slechts 23 punten terwijl

de Amsterdammers dwars

door elke verdediging lie-

pen. Het vierde kwart werd

gestart met 18 punten ver-

schil in het voordeel van US,

geen goed voorteken.

Vrije worpen
"We besloten er voor te

vechten om in ieder geval

in de buurt te komen. Met

name Robert ten Pierik

speelde een goed laatste

kwart. Maar helaas was de

tijd op toen we nog maar 4
punten te gaan hadden om
een verlenging te forceren.

Deze wedstrijd hadden we
niet hoeven verliezen. Wij

waren langer, steker en

normaal gesproken veel

beter dan dit team. Helaas

vielen standaard ballen niet,

ze ketsten gewoon van de

ring af. Verder was het weer

kwalijke zaak met de vrije

worpen. Slechts 10 uit 28

werd benut, schiet je in

plaats van de 30% nu, 60%
dan je wint deze wedstrijd

op je sloffen", aldus V.d.

Storm. Trainen dus heren

Dames
Ook de dames konden in

Alkmaar tegen de plaatse-

lijkeGuardians net nietwin-

nen. De eerste drie kwar-

ten waren de beide teams

nog aan elkaar gewaagd.

Toen echter in het laatste

kwa rt de gastvrouwen wat

meer fysiek gingen spelen,

stokte de Zandvoortse pro-

ductie. Marine Loos was
weer topscorer met maar

liefst 20 punten maar ook

zij kon niet verhinderen

dat onze plaatsgenoten

met 59-51 verloren. Ook de

Zandvoortse dames zijn

volgende week vrij en ko-

men op zaterdag 18 okto-

ber om 17.30 uur weer, inde

Korverhal, binnen de lijnen

tegen BVSchrobbelaar.

Winst voor Maleisië en Frankrijk bij start van vierde seizoen

AiGP World Cup of Motorsport
De teams van Maleisië en Frankrijk hebben bij de start van

het 4e seizoen van deAiGP goede zaken gedaan. Het AiGP

circus streek voor de opening van de World Cup of Mo-

torsports neer op het circuit van Zandvoort. Ondanks de

slechte weersomstandigheden wisten tienduizenden fans

de wegnaar het duinencircuit te vinden.

Tekst-Jaap Koper

Foto's: Chris Schotanus

De Oranjefans hoopten op

een goede prestatie van

het Ai team van Mederland,

dat tijdens een aangepaste

kwalificatietraining de snel-

ste trainingstijd liet note-

ren. Lange tijd bond Jeroen

Bleekemolen de strijd aan

met de lerAdam Carroll en

de Nieuw Zeelander Earl

Bamber. Uiteindelijk was

de Aerdenhouter de ande-

ren te rap af en mocht de

Sprintrace van pole position

vertrekken.

De aan passing van de kwali-

ficatie had te maken met het

feit dat een aantal landen nog

weinig meters had gemaakt

met de nieuwe AiGP wagen

die met een Ferrari motor

wordt ondersteund. Van vijf

landen kwamen de bolides

pas vlak voor dit weekend

gereed. De AiGP organisatie

gaf deze deelnemers extra

gelegenheid om te wennen

aan de auto.

Zo hadden bijvoorbeeld de

teams van Brazilië, Portugal,

China maar ook Frankrijk

weinig meters in de wagens

zitten. Vooral China viel op

met de Nederlandse Chinees

Ho-Pin Tung. Het was ech-

ter het team van Frankrijk,

met Loic Duval achter het

stuur, dat het meest opviel.

De Fransman kwam van ver,

maar wist al in de Sprintrace

een goede prestatie neer

te zetten door als derde te

eindigen en zou later bij de

hoofdrace zelfs op het hoog-

ste podium eindigen. Nieuw

Zeeland finishte als tweede

en winnaar va ndeSprint race

was Maleisië.

De uitslag van de ochten-

drace was weer bepalend

voor de startopstelling

van de hoofdrace waarin

Frankrijk dus de beste was,

gevolgd door Fairuz Fauzy

van Maleisië. Nieuw Zeeland

met Earl Bamber kwam an-

dermaalophet podium maar

werd nu derde.

Team Nederland

Voor het Ai team Nederland

liep de sprintrace zeker

niet vlekkeloos. Jeroen

Bleekemolen verloor teveel

op de koplopers wat te wij-

ten was aan een beslagen

vizier. Daardoor werd de

Nederlander vierde. De hoofd-

race verliep nog desastreuzer.

Een slecht functionerende

versnelling in het stuur zorg-

de voor een hoop narigheid.

Het stuurwiel moest vervan-

gen worden, maar was niet

voorradig op het moment
dat Bleekemolen zich meldde

in de pits. Woedende geba-

ren waren het gevolg. Bij de

reguliere tweede stop werd

het stuur alsnog vervangen

en kwam de Nederlander

beter uit de verf. "Het was

dankzij de safety car en de

vele uitvallers dat ik hier nog

goed mee weg kwam en als

vijfde finishte, maar er had

veel meer ingezeten", aldus

een teleurgestelde Jeroen

Bleekemolen.

Lofuitingen

De podiumwinnaars wa-

ren vol lof over het massaal

toegestroomde publiek. Loic

Duval, winnaarvan de hoofd-

race, was aangenaam verrast

overdefans."Daardoeje het

voor", was het commentaar

van de Fransman na afloop.

Ook Bleekemolen was dui-

delijk: "Sommigen zaten er

al om zes uur 's ochtends!"

Seatholder Jan Lammers

vond na afloop van dit eerste

raceweekend voor de AiGP

dat het team in de hoofd race

als decoratie meereed. "In de

eerste race had Jeroen teveel

problemen met zijn vizier.Je

moet dat voorstellen dat je

zonder ruitenwisser rijdt met

een grote snelheid. In die si-

tuatie zat Jeroen. De manke-

menten aan het stuur in de

hoofdrace is pure pech. Dat

kan je altijd overkomen."

Slechts 17 van de 23 wagens

verschenen in Zandvoortaan

de start. De AiGP organisa-

tie heeft de regels aangepast

om de ontbrekende landen,

waaronder Groot Brittan n ië

en Mexico, negen resulta-

ten te laten tellen. Dat zijn

negen sprintraces en negen

hoofdraces. Van beide races

mag het slechtste resultaat

dus worden afgetrokken.

Daarmee hoopt de AiGP or-

ganisatie de nu nog ontbre-

kende landen een handrei-

king te geven.

ADVERTEERDERS

Dankzij onze adverteerders

(in Alfabetische volgorde) Boudoir Pers. & Inter Styling

CaféAlex

Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort

Sea Optiek

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear

kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat

in Zandvoort leeft

Administratiekantoor K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Café Oomstee

Café 't Badeendje

Circus Zandvoort

Jobtide

Joost van Diepen

KeurSchilders& KeurGlas

La Fontanella

SKiPPippeloentje

Stichting Eén Zandvoort

Take Five

Uitvaartcentrum Haarlem

De adverteerders in de Bertram& Brood ClubNautique P. van Kleeft Van Aacken Glaszettersbed rijf

krant van deze week zijn: Beter Mobiel

BloemsierkunstJef&HenkBluijs

Danzee

Dorsman Assurantiën

Pluspunt Boomhut

Que Pasa Playa Strandpaviljoen

Vof Cocarde

6 Woningbouwvereniging EMM
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Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke

woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen

geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande

deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en

maar liefst 4 slaapkamers!

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing

• Vrij parkeren!

• Gebruiksoppervlakteca. 110m
2

Vraagprijs € 259.000, -

Brederodestraat 28

Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!

Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om

echt "thuis" te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,

eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met

privacy Kortom, wij nodigen u graag uitvoor een bezichtiging om zelf

de sfeerte komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd

• Originele paneeldeuren in alle vertrekken

• Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakte ca. 1 10 m2

Vraagprijs: €398.000,

Jac.Van Heemskerckstraat 65

Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u> Deze kans

kunt u niet naast u neer leggen ... Dit 4 kamer appartement (v/h 3 kamers) op

de 4e tevens hoogste verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boule-

vard en een heerlijk zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is

bij de vraagprijs inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

Ca. 50 meter van het strand gelegen

Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde

Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden

Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2
(ind. het balkon)

Tjerk Hiddesstraat 21

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

Op de T verdieping gelegen 3 kamer (verbouwd naar 2 kamers)

appartement met zonnig balkon, vrij uitzicht en op nog geen 150 meter

van het strand gelegen. Dit appartementencomplex is voorzien van 2 liften

en beschikt over een eigen afgesloten parkeerterrein.

Voegwerk herstel en nieuw schilderwerk buitenzijde sep/okt 2008

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Openbaar vervoer op loopafstand

Blokverwarming

Berging in de onderbouw

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprl]s€ 149.000,--

Brederodestraat 109
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere

vrijstaande villa op een kavel van 1 734 m2
direct achter de Zuid-boulevard

van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor

design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk

prachtige locatie. Deze woning beschikt overeen royale sfeervolle living

met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,

2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto's en een royale garage

voor 3 auto's. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één

geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch

sproeisysteem,tuinverlichting en diverse zonneterrassen.

• Gebruiksoppervlakteca. 225

m

2
(excl. garage), inhoud ca. llOOm

3

Vraagprijs: €2.199.000,-
(S>

Stationsplein 15/5

In het luxe appartementencomplex" Monopole II", ook bekend als het

gebouw"met de blauwe balkons", ligt dit zeer comfortabele 3-kamer ap-

partement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer

en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim

te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.

Het complex beschikt over een lift.

Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

Op loopafstand van het strand gelegen

Gebruiksoppervlakteca. 105 m2

Vraagprijs: €325.000,-
<3>
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Veisprandcweg 1, Haarlem

23-5317156

ALLE MONTUREN
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25% KORTING

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466
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Protestantse kerk Kerkplein 1

te Zandvoort

Zondag 19 oktober 2008

Symfonisch

BlaasorkestHeemstede
P.Lr. dirigent Beril van Echelpoel

Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis

www.cla ssicconcerts.nl

Dichter bij zee

ï\
'Terwijl de kustbew okers

ons juist VERDER VAN ZEE

willen hebben'

Deel Zandvoortse horeca lapt regels aan laars

Eert deel van de Zandvoortse horecaondernemers lapt de nieuwe wetgeving over roken

in openbare gelegenheden aan hun laars. In navolging van een ondernemer die nog he-

lemaal geen maatregelen tegen roken in zijn etablissement heeft genomen, gaan nu

steeds meer horecaondernemers ook weer 'asbakken op tafel zetten'. Zandvoort volgt

hiermee een landelijke trend.

Net als in de rest van

Nederland, is het ook in de

Zandvoortse horeca kommer

en kwel door de nieuwe wet-

geving. Een groot deel van

de horecaondernemers ziet

de omzetten kelderen, som-

migen praten zelfs van een

daling van meer dan 50%!

Een ondernemer die dit zag

aankomen liet de asbakken

gewoon op tafel staan en

gedoogde het roken in zijn

zaak. Hierdoor trok hij an-

dere gasten aan die normaal

gesproken een ander stam-

café hebben, waardoor die

problemen kregen. "Het is

oneerlijke concurrentie. Wij

houden ons aan de regels

en worden gestraft. Hij doet

dat niet en ziet een hogere

omzet. 's Zomers merk je het

niet zo gauw, dan zitten de

mensen over het algemeen

toch buiten maar nu het

"N
J^'Kt-Uil

sfg
•

• 0erdonker€Z,5D

• Speculaasbrokken€3,95

Nu in de winkel:

nieuw koek assortiment

Zoute koekjes

div nieuwe brood soorten

verlengd de gratis brood actie!

Meer into in de winkel en op:

www.grBtiihroodopdeplBiik.nl

•sl/

kouder gaat worden willen

ze in de warmte hun sigaret

roken en niet buiten", klaagt

een ondernemerdie niet met

naam en toenaam vermeld

wil worden. "Ook niet-rokers

klagen dat de gezelligheid af-

neemt als hun gesprekspart-

nertelkens naar buiten loopt

vooreen sigaret", vervolgt de

ondernemer.

VWA-controle

Op de door deze

krant bij de ge-

meente aange-

vraagde informatie

en dan met name
wat hieraan te doen,

werd medegedeeld

dat de Voedsel en

Waren Autoriteit

(VWA), die met de

contraleen handha-

ving door de minis-

ter is aangewezen,

al bezig is met het

uitvoeren van hun

taak (controle) in

Zandvoort. Tot nu

toe echter is er nog

geen enkel proces-

verbaal tegen enig

horecaondernemer

opgemaakt en stapelen de

problemen zich op. "We voe-

len ons eigenlijk verklikkers

maar staan ook met de rug

tegen de muur. Tegen on-

eerlijke concurrentie haalt

niemand het en we zijn in

principe collega's. Die zou-

den elkaar moeten steunen",

aldus de zegsman.

Een betere promotie van Zandvoort als kunstenaarsdorp is

er waarschijnlijk niet. Het tweejaarlijkse kunstevenement

van BKZandvoort is uitgegroeid tot een mega-evenement

dat zeer veel bezoekers naar onze woonplaats heeft ge-

trokken. Het schitterende weer werkt ook goed mee.

Drie dagen heeft Zandvoort in

hetteken van kunst gestaan.

Kunst met zowel een grote als

een kleine 'K'. Maar liefst 34

leden van BKZandvoort had-

den hun nieuwste werken, al

dan niet in hun eigen atelier,

tentoongesteld tijdens de

kunstroute. De meeste kun-

stenaars waren zeer positief

over het aantal mensen dat

hun atelier heeft bezocht.

Vrijdagmiddag werd het

boekje 'De Gedroomde Zee'

gepresenteerd. Het is een

bundel van verhalen, te-

keningen en opstellen, ge-

maakt door Zandvoortse

scholieren, over een wereld

waarin dromen werkelijkheid

kunnen worden, 's Avonds

werd Kunstkracht officieel

geopend door burgemeester

Niek Meijer, gevolgd door de

bekendmaking van de kandi-

daten voor de titel 'Dichter

bij Zee'.Zaterdagwerden het

dorpen het strand benut voor

allerlei kinderactiviteiten en

straattheater. Zondagavond

werd het weekend afgeslo-

ten door de bekendmaking

van de nieuwe 'Dichter bij

Zee', gevolgd door een con-

cert var\ Classic Concerts. In

het hart van deze krant vindt

u een mooie compilatie van

het zeer geslaagde evene-

ment Kunstkracht 12.

Gratis goed nieuws!

Geef u op voor ZandvoortNieuws- de digitale nieuwsbrief van de gemeente,

Bijna elke werkdag nieuwsberichten van uw gemeente.

Gewoon doen - want zeg nou zelf, waarom een week wachten op de krant?

www.zandvoort,nl>ZandvoortNieuws en geef u op.
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Wij hebban inmiddels afscheid van Km* genomen,

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

_~ Verzorging van overledene^

~ Begeleiding voor nabestat

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
EvertH. Schweitzer

Vooreen stijlvolle en verzorgde uitvaart

WATERSTANDEN

BURGERLIJKE STAND
4 OKTOBER - 10 OKTOBER 2008

Geboren:

Jayda Nadine, dochter van: Nooij,Michael Alexander en: Bos,

Renate.

Thijs Harald, zoon van: Herwarth von Bittenfeld, Harald

Wolfgang en: Snelling Berg, Fiona Alexandra Regina.

Louis, zoon van: Peute, Pieter Johannes Alexander en:

Guldenaar, Ysanne.

Guusje, dochter van: Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs,

Brigitte.

Ondertrouwd:

van der Putte, Remond en: Pastor, Daniëlle.

Overleden:

Versteeg, Hendricus Martinus,oud 62 jaar.

Koper, Pietje, oud 8 1 jaar.

Bakker geb. Zandvoort, Maria Elisabeth Jacoba.oud 80 jaar.

van der Kooij geb. M uilwij k, Eiizabeth Janna, oud 81 jaar.

Bol geb. Meerding,Margaretha,oud 86 jaar.

'
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:
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Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

t 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

F!
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

imha:

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Hoog Laag Hoog Laag Hoog

oktober W
Do ie 00.44 05.00 12.44 17.19

Vk 17 01.05 05.39 13.24 17.59

Za 18 01.44 06.26 14.05 18.41

Zo 19 02.24 07.07 14.54 19.26

Ma 20 03.04 07.57 15.56 20.15

Dl 21 04.05 08.59 15.40 21.26

Wo 22 05.15 10.15 17.45 22.55

Do 23 07.10 11.35 19.04

[tfti O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E.autobedrijfkarimo@planet.nl

KERKDIENSTEN
ZONDAG 19 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.ni

10.00 uurds. P.N. Renes

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor D.Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uurdhr.H.Hartog

itnr|

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt CRATI5

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00- 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdljk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gilus@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' intd "jkkslijke Toestemming van de uitgever.

Watersportvereniging

biedt petitie aan

De vertegenwoordigster van de Watersportvereniging

Zandvoort (W VZ), Ma rgot Berkman, heeft afgelopen maan-

dag een petitie aan het college aangeboden. De petitie, die

vergezeld werd door circa 350 handtekeningen, werd door

wethouder Wilfred Tates in ontvangst genomen. WVZ wil

graag een permanente huisvesting op het strand en dat

heeft alles te maken met het ontwerpbestemmingsplan

Strand en Duin.

De hoorcommissie bracht

onlangs haar advies uit op

de reacties op dit ontwerp-

bestemmingsplan. Deze

commissie heeft de wording

van het bestemmingsplan

Strand en Duin intensief

begeleid en heeft, volgens

de vereniging, onvoldoende

rekening gehouden met de

'zienswijzen' van de water-

sporters.

De vereniging wil ir

band met de veilighei

zeiler, en vooral kitesi

die in de winter ma
zelfs uit het buiten

naar Zandvoort komer

toezicht kunnen hot

Dat kan alleen als et

permanente bebouwi

volgens de WVZ. Teven

cartoon

d van

jrfers

ssaal

iland

j, als enige vereniging

in Zandvoort, niet iederjaar

opgezadeld worden met de

kosten vooropbouw en aan

het einde van het seizoen

voor het afbreken en op-

slaan van de containers.

De wethouder beloofde om
het standpunt van de WVZ
in het collegeoverleg mee

te nemen. Het college geeft

daar in de komende weken

nog een officiële reactie op.

Daarna volgt in de commis-

sie Raadsza ken de bespreking

van het ontwerpbestem-

mingsplan en het advies van

de hoorcommissie, inclusief

de reactie van het college. De

gemeenteraadsbehandeling

van het bestemmingsplan is

op 27 november gepland.
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Politiek
Commissie Planning & Controt d.d. 14-10

Commissie start met behandeling

Programbegroting 2009

Dinsdag is een begin gemaakt met de behandeling van de

Programbegroting en de meerjarenraming 2009-2012 inde

integrale commissie Planning & Control. Omdat de verga-

dering over twee dagen is uitgesmeerd zal deze krant vol-

gende week een verslag van de tweede avond publiceren.

Voorzitter Eg Poster (OPZ)

merkte aan het begin van

de vergadering op dat

Zandvoort niet op IJsland

een rekening heeft maar

wel op de Cayman eilanden,

waar het een belastingpara-

dijs is."Zandvoorters kunnen

dus wat dat betreft rustig

slapen", aldus de voorzitter

die daarna weer serieus de

hamerter hand nam.

Jaarlijks wordt de begroting

in concept opgesteld door

het col lege waarna deze vast-

gesteld moet worden door

de raad. In de Voorjaarsnota,

die onderdeel uitmaakt van

de financiële kadernota, is

een prognose opgenomen

van de cijfers voor de be-

groting 2009-2012. In de

Voorjaarsnota was zowel het

begrotingssaldo als de saldi

voor de jaren 2010 - 2012

nadelig. In de voorjaarsnota

werden voor 2009 en vol-

gende jaren inclusief nieuw

beleid nog nadelige saldi

verwacht van respectieve-

lijk € i.o2g.ooo, € 1.273.000,

€ 1.275.000 en € 1.149.000.

Uiteindelijk is het college

erin geslaagd de nadelige

sa ld i om te buigen naar een

voordelig saldo.

Om tot deze voordelige

sa Idi te komen is opnieuw

kritisch gekeken naar de in

de Voorjaarsnota opgeno-

men nieuwe beleidswen-

sen. Met name door het

terugbrengen van 7fte voor

uitvoeringvan nieuw beleid,

projecten en dergelijke naar

2,5 fte is een aanzienlijke

bijstelling van de ramingen

voor nieuw beleid bewerk-

stelligd, dit heeft geleid tot

ruim € 300.000 minder

kosten. Ook is gekeken naar

mogelijke inkomstenverho-

gingen. In het dekkingsplan,

onderdeel van de begroting

2009, zijn diverse verhogin-

gen van leges, rechten en

belastingen voorgesteld.

Vooruitlopend op het on-

derzoek 'Kosten dekkend heid

leges' is een taakstellende

extra inkomst ingeboekt van

€ 50.000 structureel. Ook de

toerist zal extra gaan beta-

len. Voor de toeristenbelas-

ting dagverblijf wordt per

2010 een verhoging voor-

gesteld van 9,33%, zijnde de

inflatiecorrectie van 2007,

2008, 2009 en 2010. Voor

het nachtverblijf wordt een

verhoging van 25% per 2010

voorgesteld. Op jaarbasis

levert dat € 300.000 extra

op.

Symfonisch Blaasorkest Heemstede in

Protestantse kerk

Komende zondag zal het Symfonisch Blaasorkest Heem-

stede een concert verzorgen in het kader van de Kerkplein-

concerten van Classic Concerts. In de Protestantse kerk op

het Kerkplein spelen zij werken van onder andere Richard

Wagner, Serge Rachmaninoff en Dimitri Shostakovitch.

Het Symfonisch Blaasorkest tot een orkest met 80 leden.

Heemstede (5BH) is in de zo- Het orkest heeft reeds vele

mer van 1997 opgericht door bijzondere concerten op haar

een aantal muzikalevrienden naam staan zowel in het bin-

rond de bekende Heemsteedse nenlandalsinhet buitenland.

musicus en dirigent Bert In 2007, het jubileumjaar,

Steinrnann en is uitgegroeid nam het orkest afscheid van orgelfonds.

POLITIEBERICHT

dirigent Bert Steinrnann, die

tien jaar lang de scepter had

gezwaaid. Vanaf 1 januari dit

jaar leidt de jonge, Belgische

dirigent Bernd van Echelpoel

het orkest.

Het concert begint om 15.00

uur, de kerk gaat om 14.30 uur

open en uiteraard is de toe-

gang, zoals te doen gebruike-

lijk, gratis. Na afloop is er een

open schaalcollectie voor het

Agressieve wildplasser
Een 51-jarige Zandvoorter aanspraken wilde hij niet in de boeien werd geslagen.

werd door de politie betrapt meewerken en beledigde hij Een van de agenten kon een

toen hij op de Grote Krocht de agenten. Daarop werd de trap richting zijn gezicht

tegen de gevel van een win- man aangehouden, waarbij nog net ontwijken. Tegen de

kei aan stond te plassen, hij zich dermate verzette dat man is proces-verbaal opge-

Toen de agenten de man hij na een flinke worsteling maakt.

COLUMN
Volgens mij...

ben ik geen spaarzaam typje.

Ooit had ik een huishoud kas-

boekje. Na enkele maanden

ijverig noteren ben ik ermee

gestopt. De reden? Het in

zwart en rood geschreven

geldoverzicht werd er be-

slist niet rooskleuriger op.

De rode cijfers wonnen het

van de zwarte! Mijn sparen

beperkt zich tot op heden in

het vergaren van allerlei tijd-

schriften. Kasten vol. Ik kan

het n iet over m'n hart krijgen

om alles weg te gooien.

Daarentegen is eega

Hans mijn tegenpool. Hij

is een echte potter. Op een

van onzevelevakantie's naar

Griekenland kochten weeën

terracotta spaarpot. Zo een

waar je echt niets kunt uitha-

len. Na eenjaarsparen is het

potje tjokvol. De kick van zo'n

volle spaarpot is om, met een

flinke klap van de hamer, het

stuk te slaan. Het gespaarde

geld is een extraatje voor de

volgende vakantie. Natuurlijk

betekent het wel dat we op

elke Griekse reis weer op

zoek gaan naar een nieuwe

spaarpot.

Maar,als ik de 229 bladzij-

devan de Program begroting

2009 moet geloven, zal ook

de gemeente Zandvoort flink

moeten spa ren. In mijn oner-

varen ogen is de reservepot

reusachtig geslonken met al-

lerlei onvoorziene uitgaven.

Het grappige is dat in het rap-

port de positieve bedragen

in het rood zijn aangegeven

en de nadelige in het zwart.

Het is weer eens iets anders

en de uitspraak 'we staan in

het rood' krijgt hierdoor een

andere dimensie. Ik ben blij

dat ik niet in de schoenen

van de wethouder financiën

sta. Gelukkig zijn er knappe

raadsleden die hem met de

begroting bij kunnen staan.

Als ik volgend jaar weer naar

Griekenland ga zal ik maar

tweespaarpotten kopen. Eén

voor mezelf en een

reservepotje voor c

de wethouder. Dan E
heeft hij tenminste

j;

ook iets om stuk te ^f

slaan! 2

J>



Mexicaans Café Rkstaukant

Wij zijn op zoek naar

een enthousiaste en gemotiveerde

Medewerker Keuken (ft/pt)

Medewerker Bediening (ft/pt)

Inzet en ervaring zijn belangrijker dan diploma's

Bel, mail ofkom langs en vraag naar Silvan:

Popocatepetl Haarlem
Riviervismarkt 1-3, 2011 HJ Haarlem

Telefoon: 06-43051099

e-mail: haarlem@popo.nl

www.popo .nl

www.vacaturesindehoreca.nl

Keur Glas
zoekt een

glasmonteur / glaszetter
of leerling in bezit van rijbewijs

Bel 023 -5715602
en vraag naar de heer Keur

CtnAé/^lex

Zondag 19 oktober:

Live Jazz

Adam Spoor
met zijn Spoor 5

Aanvang 17.00 uur
Entree gratis

6 dagen per week geopend
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 17:00 tot 03:00 uur

Gasthuisplein 9A, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205

Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega's

MEDEWERKER/STER
BEDIENING

voor zowel de dag - als
avonddienst

werktijden in overleg

ben jij gastvrij en service gericht
en heb je oog voor detail neem
dan nu contact met ons op.

Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
OF 06-261 7S81 9

_ HALTESTRAAT 25 _
2042 LK ZANDVOORTm m

4, *. 'Si* <De unieke locatie voor:

^ pi
4

lEe " Qszetlige dag/avond

^ "^ " (Bruiloft of partij

A
(Bedrijfsfeest of

'

tRemofeest

!if uil' wensen zijn Bespreekbaar':

Voor info en of Boekingen

064390693S

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeendje.11l

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

presenteert

Bad fllondai)
met dj s

IMMVEGflS

josiiun uiniTER

RflYfllUnDO
hosted by MC Yanto and several special acts

Gratis Entree

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
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Linedance spektakel

Aanstaande zondag organiseert de ondernemersver-

eniging OVZ de eerste Zandvoortse countrymiddag. Het

publiek kan rekenen op cowboyhoeden, puntlaarzen en

vooral veel line dance. Daarvoor heeft de OVZ de North Hill

Country Dancers uitgenodigd, de grootste en oudste line-

dance vereniging van Nederland.

Line dance past pri-

ma in de filosofie

van de 'OVZ zon-

dagmiddag'. Het

is een authentie-

ke Amerikaanse

dans en heeft di-

recte verbanden met

de cultuurhistorie van

deVerenigde Staten. Volgens

de dansers van North Hill is

het voor iedereen geschikt

en danst bij het linedance

jong en oud door elkaar. Zo

synchroon mogelijk dansen

is natuurlijk de uitdaging.

i volgens deze

dansgroep is dat

prima voor me-

kaar. De muzi-

kaleomlijsting

wordt verzorgd

door de regio-

nale countryband

Wanted'.

De North Hill Country

Dancers staan garant staan

voor een grandioze middag

vermaak. Vanaf 13.30 uur bij

het muziekpaviljoen op het

Raadhuisplein.

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Langlaufen en après-ski op het strand
De strandpaviljoens Skyline, BruxeMes aan Zee en Mango's Beachbar hebben zondag het

seizoen afgesloten met de tweede langlaufwedstrijd op het strand. Samen met Snowpla-

net zorgden ze voor een circa 600 meter lang parcours dat teams van allerlei clubs, kroe-

gen, strandpaviljoens en dergelijke moesten ronden. Onderweg moesten nog de nodige

'hindernissen'overwonnen worden.

"Eigenlijk zouden we het

maar één keer doen, maar

hetwasvorigjaarzoeen suc-

ces dat we wel door moes-

ten. We hebben nu hulp van

5nowworld gekregen bij de

organisatie en hebben ook

het voorprogramma veran-

derd", zegt Oscar Vos, eige-

naar van Skyline. Dat voor-

programma bestond uit 15

van de beste snowboarders

van Nederland die van een

steile helling via een schans

allerlei capriolen in de lucht

uithaalden.

Daarna was het de beurt

aan de 'sporters' op de dun-

ne lange latten. Ervaring of

niet, het werd een feest. Alle

teams konden zo naar het

carnaval. Van 'blote' dames

en heren tot 'Heidi's' en van

militairen tot indianen, ze

waren er. De teams deden

duidelijk hun best om er zo

ludiek mogelijk uitte zien en

dat werd hogelijk gewaar-

deerd door de naar schatting

2000 toeschouwers langs

het parcours. Uiteraard was

er een eerste prijs maar die

viel in het niet vergeleken bij

de waardering die het team

dat het leukst verkleed was

te beurt viel.

Aan het einde van de mid-

dag ging het langlaufen

over in het 'langsaufen' en

schalde de après-ski mu-

ziek, luidkeels meegezon-

gen door de 'atleten' uit de

luidsprekers. "Het is onze

manier om onze gasten te

bedanken voor het seizoen",

zei Bas Lammers, eigenaar

van Mango's Beachbar, na

afloop. Een waardig en uniek

einde van het seizoen en een

evenement dat niet meer

weg te denken is!

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Met OOG en OOR
N>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Brug voor de natuur

Eindelijk komt er schot rond

de aanleg van een ecoduct

overdeZandvoortselaan.ln

de Zandvoortse begroting

voor 2009 staat vermeld,

dat het ecoduct over de

Zandvoortselaan en een

stukje over de oude tram-

baan in 2011 zal worden

gerealiseerd. Zandvoort

zal alleen een minimale in-

spanning op ambtelijke on-

dersteuning gaan bieden

zowel bij de aanleg als bij

het onderhoud. De bouw

van het viaduct gaat rond

8 miljoen euro kosten. In

een samenwerkingverband

zullen de Provincie, het Rijk

en Natuurorganisaties on-

der meer bijdragen in de

kosten.

Op vakantie met...

Vorige week zijn 21 vrij-

willigers van de regionale

Zonnebloemafdeling Zuid

Kennemerland met even-

zoveel Zandvoortse ingeze-

tenen vooreen heerlij kont-

spannen vakantieweekje

naar Zandhoven (België)

geweest. Op het program-

ma stond een bezoek aan

een dierentuin, Mechelen

en Antwerpen en in de

avonduren werden er ge-

zellige activiteiten gedaan.

De 21 gasten kijken al weer

reikhalzend uit naar een

volgend vakantie-uitstapje

in 2009.

Zonder twijfel

Dat is het thema van de

komende Taizédienst, 17

oktober in de Protestantse

Kerk aan het Kerkplein. De

bijeenkomst, met meer-

stemmige zang, stilte en

gebed, begint om 19.30 uur.

De werkgroep Taizé van de

Lokale Raad van Kerken heeft

het thema 'zonder twijfel' in

een voorbereidingsavond

verwerkt in zelfgemaakte

teksten en gebeden. Nieuw is

dat mensen via e-mail (taize-

zandvoort@live.nl) een voor-

bede met korte toelichting

kunnen aanvragen. De voor-

bede zal anoniem verwerkt

worden. Het inzingen begint

zoals gebruikelijk om 19.00

uur. Na afloop is er koffie en

thee. Meer info: www.taize-

noord-holland.com

AAooi resultaat

Het was niet alleen in

Zandvoort een kunstzin-

nig weekend maar ook in

de Princehof in Heemstede

werd er een kunstmarkt

georganiseerd. De kunste-

naars, waaronder ook enke-

le Zandvoorters, verkochten

hun kunstwerken waarbij

40% van de opbrengst ten

goede kwam aan de wees-

kinderen van Stichting

KibaHome in Oeganda. Dit

goede doel is ook door de

Zandvoortse Kunst kracht

12 gekozen. De kunstmarkt

werd druk bezocht en aan het

eind overhandigde initiatief-

nemer en kunstenaar Ellen

Verberne aan een ontroerde

voorzittervan Kibahome Lies

Lucas het geweldige bedrag

van € 3.555! Deze week ver-

trekt het echtpaar Lucas

naar Oeganda, daar zullen

zij de euro's gebruiken voor

ondermeer het opknappen

en vervangen van de keuken

en de badkamer.

VVV laagdrempelig

f7~

Door een vrij hoge drem-

pel bij de nieuwe VVV in

de Bakkerstraat, waren er

af en toe wat problemen

voor mindervaliden en

mensen met kinderwa-

gens. Totdat de nieuwe

voorpui wordt geplaatst,

planning is eind 2008, zou

dit veel problemen kunnen

geven. Uiteraard werd er

wel een handje geholpen,

maar toch was er een be-

tere oplossing nodig. En

dankzij Floor 5ystems in

de Kerkstraat is dezeoplos-

sing gekomen: zij hebben

de nieuwe drempels van

de VVV gesponsord! Nu

kan dus écht iedereen de

nieuwe VW in Zandvoort

aanschouwen.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek

2008 stond dit jaar in het

teken van poëzie. In dat

kader organiseerde bi-

bliotheek Duinrand een

theatervoorstelling voor

de jeugd vanaf 7 jaar. Het

poëzietheater van Rop

Janze werd goed bezocht

en boeide de kinderen van

begin tot het einde. Rop

schudde de gedichten uit

zijn mouwen ervielveelte

lachen! Na deze humoristi-

sche en ook wel leerzame

voorstelling, werden de

kinderen in de gelegen-

heid gesteld om hun zelf

bedachte gedicht op een

t-shirt te schrijven. En had

je geen eigen gedicht? Ook

geen probleem, want de bi-

bliotheek heeft kasten vol

boeken met mooie, lieve,

•:? e..:e gecicien.

^



Vrijehuizenmarkt

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke
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j Vraagprijs:

€ 149.000,- k.k.

Zandvoortselaan 35 Zandvoort

• Sfeervol^ eren ov eerde 30-er jaren ha (vrijstaande (type 2/1 k

riante athterl

«na»
• Div. originele etalb;o.a. panee en ren, glas -In ood, bal ken plafonds, fraai vi imneqi ,„

laampartijen

Beg. grand:

(

ikenht .,,!,,.

open haaide mer met aang ,_.
n leukenw dlv

k-ln-closel, loggia, was-/d reeg ruimte, zeer ..„.„„,
ligbad.sep.c me dubbele ur sfafel, 2e toilet;

11 mtr) beschikt overdlv. te

Dnit om geien doe „,„„.,.„ ik vzv videoiconenopaFsta<* ,_

:^ .",""'."" "(S7::t°"~:
'''""' ""

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Oosterparkstraat 27 Zandvo<

• Een vrijstaand, grotendeels te enovere woonhuis gena md'A
met voortui ,o„l,„l,l„>.i

,
garage en oprit

• Gelegen op e n perceel van 290 n 'indeg iefde en k ndvrien elijke

"Park buurt" n Zandvoort Zuid;

• Beg. grond: e tree, hal, toilet met onis il, ; oonkamer met ron mtaa ïpartijen,

toegang tot s mi open keuken me z dn ;(! ntoegan tot achtertuin;

• 1* verdieping 3 slaapkamers, badkamer vzv doucherui nte en v\ a stafel;

• 2slaapkame beschikken over ee t vide me bergruim

• Diverse glas- -lood details door gehelewo

• Voortuin op het werten en achtertuin op he oosten m schuur

• Woonapperv kteca. 90 m', perc el 290 m inhoud c :-z -

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

Celsiusstraat 191 Zandvoort

halfvrijslaande woning met garage, oprit en een onder art hitect uur aangelegde

n ::: -- .i - ...
. 77 r-. ineen iU'Iiiit ':. :.ii:::n.i^.n- u. 'Nieuw Noord";

Jeugddebat voor herhaling vatbaar

€275.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Donderdagmiddag heeft onder leidingvan burgemeester Niek Meijer het eerste jeugdde-

bat in Zandvoort plaatsgevonden. Uit iedere groep 8 van de Zandvoortse basisscholen en

de brugklas van hetWim Gertenbach College waren twee leerlingen afgevaardigd. Raads-

leden Uschi Rietkerk (PvdA) en Belinda Göransson (VVD), van de werkgroep Jeugd en Poli-

tiek, organiseerden de afgelopen weken veel acties op de scholen die betrekking hebben

op de politiek en het politieke systeem in Nederland. Het eerste Zandvoortse Jeugddebat

is het hoogtepunt geweest, waarop beide dames tevreden terugkijken.

Bijna het voltallige college teren over een aantal pro- eerste 'raadsvoorstel' ad-

was aanwezig om met de jecten en zaken die voor vies aan ze gevraagd over

jeugd per agendapunt in de Zandvoortse jeugd be- sporten, culturele vorming

twee termijnen te debat- langrijk zijn. Er werd in het op school en speelveldjes.

Via allerlei argumenten
werd het college aangera-

den orn vooral het sporten

te stimuleren en speel-

veldjes aan te leggen. De

culturele vorming haalde

het niet. In het tweede

'raadsvoorstel' vroeg het

college de 'raadsleden' te

kiezen uit een viertal voor-

stellen om de overlast van

hondenpoep in vooral het

Kostverlorenpark aan te

pakken. Uiteindelijk was er

voor niet één voorstel een

eensluidend advies.

Na rijp beraad van de jury,

onder voorzitterschap van

de burgemeester, werden

de beide leerlingen van de

Hannie 5chaftschool als

winnaars aangewezen. Zij

werkten tijdens het debat

het beste samen en de jury

vond dat het belangrijkste.

Ze kregen dewelverdiende

beker van burgemeester

Meijer en na afloop een in-

terview met RTV NH.

Op voorstel van de burge-

meester werden ze even-

eens 'geïnstalleerd' als

Jeugdraadslid van onze

gemeente. Dat betekent

dat ze tot hun 14e jaar de

gemeenteraadsleden kun-

nen vertellen wat kinderen

in Zandvoort belangrijk

vinden.
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Nieuwe makelaar voor

Greeven Makelaardij o.g.

Per 1 oktober is Suzanne Schouten het team van Greeven

Makelaardij o.g. komen versterken. Het NVM makelaars-

kantoor dat gevestigd is in het centrum aan de Louis Da-

vidsstraat 15 is erg content met haar nieuwe medewerker.

Sporen uit het verleden
Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische ken-

merken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens over

te vinden zijn. Deze rubriek zijn we een speurtocht ge-

start naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer vra-

gen of u het verhaal weet achter de geplaatste foto.

door Nel kerkman tonen van dit beeld is onder-

meer om aan te geven dat er

Dit keer een foto van een in Zandvoort (zonder dat het

beeldje wat op een dak je opvalt) leuke en speelse

staat. Het is niet echt een accenten aanwezig zijn.

spoor uit het verleden en Misschien bent u er on bewust

zal dan ook geen histori- wel diverse keren langs gelo-

sche achtergrond hebben. pen.Onzevraagisiopwelkdak

Maar de bedoeling met het staat het beeldje en wie weet

de achtergrond of de reden

waarom het daar geplaatst is?

Uw verhaal kunt u sturen of

brengen naardeZandvoortse

Courant: Kleine Krocht 2, 204.2

JN Zandvoort of per e-mail:

sparenüPzandvoortsecou-

rant.nl. Eventuele reactie's

worden in de volgende

courant geplaatst.

"Gezien de groei die wij heb-

ben doorgemaakt waren wij

op zoek naar een 3e ma keiaar.

Wij vinden het belangrijkom

de kwaliteit te waarborgen

en onze dienstverlening ver-

der uit te breiden." Suzanne

(partner van Timo Greeven)

vindt het een uitdaging

om nu in haar woonplaats

als makelaar aan de slag te

gaan. "Dichtbij de zee en de

duinen, erzijn vele leuke wo-

ningen in diverse prijsklas-

sen en dat maakt Zandvoort

een mooi werkgebied voor

een makelaar. Tevens is het

nu echt een familiebedrijf!"

5uzanne is gediplomeerd

makelaar-taxateur en heeft

ervaringopgedaan in Heem-

stede en in Hoofddorp. Na

het behalen van haar ma-

kelaarsdiploma in 2005 is ze

gaan werken bij een groot

kantoor in Hoofddorp. Daar

heeft ze veel succesvolle

transacties begeleid en veel

ervaringopgedaan.

Hierbij nodigt Suzanne u

uit voor een nadere kennis-

making en is ze u graag van

dienst! Greeven Makelaardij

o.g., Louis Davidsstraati5.Tel.

57 39 234

Tazjes-expositie

in bibliotheek
Tot eind november worden in de vitrines van de bibliotheek

'tazjes' geposeerd. Alle ta zjes zijn met de hand gemaakt ge-

maakt door Nel van Brussel en verschillen in- en uitwendig

van elkaar voor wat betreft vorm, materiaal en kleuren.

Nel van Brussel was jaren-

lang werkzaam als docent

en schooldecaan aan lyceum

Sancta Maria te Haarlem. Na

haar vervroegde uittreden

zocht ze een nieuwe uitda-

ging. In de loop der jaren

heeft ze een verzameling aan-

gelegd van mooiegordijn-en

meubelstoffen in devorm van

stalen boeken, met het idee er

ooit iets mee te gaan doen.

Het duurde even voordat ze

de juiste toepassing kon vin-

den, maar uitein del ijk begon-

nen ze deze stoffen te gebrui-

ken voor het maken van haar

'tazjes'. Knopendozen van

vriendinnen en kennissen

zorgden voor de noodzake-

lijke aanvulling, evenals het

snuffelen op rommelmarkten

en winkeltjesnaar kant, linten

en mooi bandmateriaal.

De benam ing 'tazjes' is geko-

zen, omdat dat als samenvoe-

ging van zakjes en tasjes de

objecten het beste typeert.

De 'tazjes' zijn ook te koop,

in de vitrines van bibliotheek

Duinrand is daar meer infor-

matie over te vinden. De ten-

toonstelling is te bezoeken

tijdens de openingsuren van

de bibliotheek.

.0



Rita Reys brengt zaal in vervoering
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Kumperia

GREEVEN
a keiaar dij o.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Op de 4e en tevens hoogste verdieping gele

2-kamerappartement in het centrum van

Zandvoort op loopafstand van het strand.

Het appartement beschikt overeen balkon

de voorzijde (ca 5 m 1
) met fraai uitzicht! In d

onderbouw is er een privé berging

• Hoog gelegen met schitterend uitzicht;

• Servicekosten € 218,= pei

schot verwarming en water;

• Gezonde en actieve Vereniging van Eigi

• Woonoppervlak ca. 60 m', Inhoud 17

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Modern 2-kamer apparter

"Livorno"op de eerste etage gelegen

aan de boulevard met een fraai uitzicht op z

Binnen één minuut genieten van het strand

heerlijk uit te waaien tijdens een lange strand

wandeling of in de zomer direct vanuit uw ap-

partement een heerlijke duik in zeel

• Het appartement Is in 21

• Zonnig balkon groot ca.i^m' er

zuidwesten;

• Servicekosten €186,= p/m incl

• Woonoppervlak ca. 50 m 1
excl.

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

Absolute Top maisonnette in een kindvriendelijke

buurt gelegen met 3 slaapkamers, een fraaie

keuken v.v. diverse Miele inbouwapparatuur,een

luxe badkamer met separate douchehoek, een

ligbad en een fraai badmeubel. Tevens is in de

onderbouw een parkeerplaats aanwezig!

• Maisonnette is absolute topstaat;

• Terras van ca. 12 m* met zicht over de vij'

• Woonopperviak ca. 110 m J
; inhoud

• Moet van binnen gezien worden

Vraagprijs: € 269.000,= k.k

incl. parkeerplaats

Deze uitstekend verzorgde 3-kamer maisonnette i<

de kindvriendelijke buurt Park Duijnwijk op de bef

grond en 1' etage gelegen. Het beschikt o.a. over een

ruime woonkeuken, 2 slaapkamers, een fraaie badka

en 2 terrassen op het westen. U kunt hier heerlijk

Maisonnette gelegen op een aantrekkelijk:

vriendelijke locatie;

Inclusief een privé parkeerplaats in. di

Lage servicekosten € 105,= p/m:

Woonoppervlak ca. go m* bouwj;

Vraagprijs: € 249.000,= k.k

incl. parkeerplaats

gezinswoning is geheel nieuw gebouwc

1999 en beschikt over een prettige woonkamei

;rne open keuken v.v. een kookeiland

iaie plavuizenvloer,3 slaapkamers, een

derne badkamer en een buitenruimte op de

dieping!

Gelegen in het centrum nabij het strand;

Voorzien van hard houten kozijnen en

dubbel glas;

Goede staat van onderhoud;

Woonopp. ca. 105 m'. perceelgrootte 127 m 1

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Een z-kamer recreatieappartement gelegen

op de eerste verdieping met een open keuken.

Er zijn goede parkeermogelijkheden in de

directe omgeving. Het is gelegen aan de zuidkant

van het complex dus zicht naar de duinen!

• Parkeergelegenheid in de directe omgeving;

• Goede verhuurmogelijkheden;

• Servicekosten € 75,= per maand;

• Woon oppervlakte: ca. 40 m J

Vraagprijs: € 99.000,= k.k.

Dit 3-kamerappartement is gelegen op de 4*

en tevens hoogste woonlaag in het complex

"Ruyterstede". Het appartement heeft een

ruime woon- en eetkamer en een balkon op het

zuidoosten, 2 slaapkamers en een badkamer.

Tevens is er een lift en een berging in de onder-

bouw aanwezig.

• Gelegen op slechts 150 m. van het strand;

• Servicekosten € 126,20 per maand;

• Woon oppervlakte ca.75m' excl. berging/

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Prachtig 3-kamer hoek appartement op de 4- e

tevens hoogste verdieping met een waanzinni

chtl Het beschikt over een prettige living

een heerlijk zonnig en groot balkon op het zui

westen en het heeft een schitterend uitzicht o

• Parkeren op eigen terrein;

• Servicekosten p/mnd € 238,= Inclusief voor-

• Totale oppervlakte: ca. 75 m !

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

MèME
Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

na
IWM

De Europese First Lady of Jazz, onze landgenote Rita Reys (bijna 84!), heeft afgelopen

zondag in De Krocht een bijna volle zaal volledig ingepakt. Samen met een werkelijk

formidabel Trio Johan Clement, met Gijs Dijkhuizen in de plaats van Frits Landesbergen,

bewees ze op hoge leeftijd nog een topprestatie te kunnen neerzetten.

Med
Eric

gee

was het eerste concert getocht voor de jazz

alweer het zevende sei-

i van Jazz in Zandvoort.

eorganisatoren bassist

mmermans had zich

betere start kunnen

?n, het werd een ze-

in de pauze. Ook zorgde ze

gedurende het hele concert

voor ruimte voor het trio,

dat dan ook volledig tot zijn

recht kwam. Gijs Dijkhuizen,

die regelmatig met haar

optreed, stak in grote vorm,

zonder iets aan de presta-

ties van Johan Clement (pi-

ano) als Eric Timmermans
(contrabas) af te doen. Het

slotnummer 'Fly me tothe

moon' van Frank Sinatra

zorgde bij menigeen wer-

kelijk voor kippenvel. De

staande ovatie die volgde,

had Rita Reys volkomen ver-

diend. Topklasse!

Rita Reys is sinds 1960 of-

ficieel Europe's First Lady of

Jazz. Ze maakte tientallen

platen en cd's en trad op

met onder meer Art Blakey's

Jazzmessengers, Dizzy

Gillespie, Stan Getz, Scott

Hamilton, en Milt Hinton.

Ook werd ze zesmaal on-

derscheiden meteen Edison

ding op zeer hoog niveau is, Music Award. In 2006 won
kan je daadwerkelijk spre- ze als eerste Nederlandse

Deze vrouw zorgt met haar ken van een topconcert. jazzmuzikant een Oeuvre

warme stem en werkelijk Dat werd het dan ook. Met Edison. De jury noemde Reys

perfecte timing voor een twee nummers had ze de 'onbetwist de grootste jazz-

sfeer die niette beschrijven zaal aan haar voeten. "Wat zangeres die ons land heeft

valt. Als dan ook de begelei- een geweldig publiek", zei ze voortgebracht'.

Bezwaren tegen meer geluidsdagen circuit

Het vooruitzicht van meer geluidsdagen voor het

Circuit Park Zandvoort waarvan vorige week melding

is gemaakt, heeft niet uitsluitend positieve geluiden

opgeleverd. Diverse milieu- en natuurorganisaties hebben

hun bedenkingen geuit. Ook de gemeenten Bloemendaal

en Heemstede plaatsen kritisch kanttekeningen.

Rolf van Arendonk van

Milieufederatie Noord -

Holland stelde vorige week

in het Haarlems Dagblad.dat

erover uitbreiding van de la-

waaidagen alleen te praten

valt, als er rond het circuit een

goed geluidsscherm wordt

geplaatst. Hij is van mening

dat het geluidsscherm over-

dekkend moet zijn, waardoor

omwonenden in Zandvoort

en Overveen geen last van

de herrie hebben en ook de

duinnatuur stiller wordt.

Een bijkomend voordeel

kan volgens Van Arendonk

zijn, dat de toeschouwers

droog zitten. De kosten van

de voorziening zou betaald

moeten worden uitdee>rtra

inkomsten die in de regio via

de circuitevenementen bin-

nen komen.

Ook Milieudefensie dringt

aan op een extra afscher-

ming. Volgens deze organisa-

tie zou het circuit iets terug

moeten doen door het orga-

niseren van demonstratiera-

ces met duurzame materia-

len als biobrandstof.

Voorzitter Frieda van Diepen

van het Nationaal Park Zuid-

Ken nemer land stelt dat haar

park rechtstreeks hinder

ondervindt van het circuit.

Volgens haar visie zijn de

duinen een onderdeel van

een door het rijk ingestelde

ecologische verbindingszone,

waar rust en stilte geboden

wordt. Van Diepen vindt het

ongehoord dat het aantal

dagen wordt uitgebreid. Ze

refereert er aan dat toen de

provincie Noord-Holland in

i997vond dat het circuit be-

staanrecht had en vijf extra

geluidsdagen kreeg, daarte-

genoverstond dat de natuur

wat duingebied terugkreeg.

De Stichting Natuur en

Milieu zou het betreuren als

het circuit vaker lawaai mag
produceren zonder extra

maatregelen als het plaat-

sen van geluidsschermen.

Overigens is voor deze orga-

nisatie verplaatsen naar Den

Heldergeen optie, omdat het

circuit dan in een ander rus-

tig gebied komt. De Stichting

Duinbehoud is van mening

dat het feitelijk ruimtebeslag

door het lawaai al vele malen

groter is dan het circuitge-

bied zelf.

Verkeersdruk

Voorde gemeente Bloemen-

daal is niet alleen de groei van

het circuit en het economisch

belang aan de orde. Net als

bij de milieuorganisaties spe-

len natuurwaarden en mi-

lieunormen een belangrijke

rol, terwijl Bloemendaal zich

ook zorgen maakt over de

toenemende verkeersdruk.

De gemeente Heemstede

maakt zich vooral zorgen

over de verkeersafwikkeling,

omdat het aantal dagen met

een enorme verkeersdruk

verder toeneemt. Volgens

een woordvoerder is de grote

vraag hoe zijn gemeente dat

op moet vangen.

Sinds twee maanden wordt door het uiterst vriendelijke en

deskundige echtpaar Metin en Arzu aan het einde van de

Haltestraat een echte Turkse Supermarkt gedreven, Kum-

peria genaamd. De naam van de zaak is verbonden aan het

traditioneel Turkse gerecht Kumpir, dat uitermate geschikt

is als gezonde en lichte lunch, maar ook heerlijk smaakt bij

het avondeten.

Kumpir is een zeer grote

aardappel, die in een speci-

aleoven gedurende ruim een

uur wordt gepoft en daarna

met een vork gepureerd

met boter, kaas en kruiden.

Vervolgens kan men een

keuze maken uit meer dan

twaalf soorten, door Metin

vers gemaakte ingrediën-

ten en salades waarmee de

aardappel wordt gevuld. Dit

bijzondere recept stamt al

uit de vijftiende eeuw. Twee

keer perdag,om 12.00 uur en

om 16.00 uur, stopt Arzu de

aardappels in de oven, waar-

na u deze vijf kwartier later

kan komen ophalen.

Wat valt er verder op in deze

specialiteitenwinkel, waar-

aan zeker behoefte bestaat

in Zandvoort? Wie eerder in

Turkije is geweest, herkent

zeker Simit, de ronde brood-

kransjes met sesamzaad, die

daar overal op straat te koop

zijn. Sowieso smaakt Turks

brood erg lekker en Arzu le-

vert dit op bestelling al af aan

pensionsen restaura ntsin het

dorp. Vanzelfsprekend iserhet

overbekendezoete Turks Fruit

en baklava in allerlei soor-

ten te vinden, maar ook een

grote sortering deegwaren,

variërend van Russische rijst,

bulgur, couscous tot diverse

(verse) pasta's. Kikkererwten

en bonen, zowel in blik als

gedroogd, humus, heel veel

soorten olijven en olijfolie,

sweet peppers, dadels, aman-

delen en andere noten zijn

tegen opvallend lage prijzen

daarte koop.

Naast de ruime keuze in

standaardkruiden, kunt u

binnenkort bij Kumperia ook

terecht voor al ie kruiden die

specifiek voor de Indische

keuken nodig zijn. Lekkere

Griekse en Turkse yoghurt en

Ayran (= karnemelk) staan in

de koeling te wachten, heer-

lijk met gedroogde abriko-

zen, een lepel vijgenjam of

honing in diverse smaken.

Geitenkaas, maar ook andere

soorten kaas hebben, evenals

specifieke Turkse vleeswaren

een bijzondere smaak en zijn

weer eens heel wat anders

bij de borrel.

Kortom, Kumperia is echt een

winkel waar u op uw gemak

eens moet gaan rondneuzen

en waarbij u desgevraagd

een uitgebreide toelichting

én receptuur van een pro-

duct krijgt. Elke week zijn er

aanbiedingen en pinnen is

mogelijk.

Kumperia, Haltestraat 61a,

tel. 06-46266331. Vanaf 20

oktober zijn de openingstij-

den als volgt: dinsdag t/m

zaterdag van 11.00 tot 18.00

uuren zondags vam 2.00 tot

18.00 uur.



Voelt u zich eenzaam?
Heeft u meer hulp of zorg nodig?

Staat u op een wachtlijst voor opname in

een verzorgings- of bejaardentehuis,

maar wilt u eigenlijk het liefst zelfstandig

blijven wonen?

Wij bieden aan:

Een prachtig, aangepast appartement,

met schitterend uitzicht (september 2008

geheel vernieuwd)
- voor maximaal 2 personen

- een riante eigen slaapkamer
- 24 uurs verzorging

(zorgverleners wonen ernaast)

- maaltijden geheel naar eigen keuze
- huisdieren mogen mee

Wij vragen:

Een oudere hulp- of zorgbehoevende

vrouw met ciz-indicatie

- bij voorkeur roken, omdat de

1
e bewoonster rookt

- € 600 p.m. voor kost en in woning
- pgb budget voor 24 uurs zorg

Komt u gerust eens geheel

vrijblijvend een kijkje nemen:

Hoekappartement in gebouw

Mezgerstede, 2 e etage

Mezgerstraat 131, 2041 HW Zandvoort

Tel : 06-5266 0966

Email : e.timmer@versatel.nl

Krant niet

ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478

ra7ANi)VO0UTSb:
[y>Tm*vr

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw
behang-,

w t- en schilders-

werkzaam heden

C_ --sjs-'
T3Ladychef.nl

NIEUW bij PLUSPUNT

Workshop Tapas
&

cursus

Culinair Koken
onder leiding van

Marjolein Scholder

zie www.pluspuntzandvoort.nl

voor meer informatie

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it
r
totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.tra d e-a rd . n I

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

204iKL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak,ook's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

Chinese massage Zandvoort

Bij u aan huis, Chinese

body- en voetmassage.

80 Minuten £€40.

Bel voor afspraak:

06-34549835

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht i8

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in eert apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3-10 uur p.w. Haarlem e.o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Beautysalon Haar en Mode.

wenkbrauwen:€^7e© €8,00

wenkbrauwen

verven: #t275-e-€g,50

complete gezichtsbeh.:

€59,00 v.a.€ 35,00

Neoderma Bio Prodructs.

Touch of Class, Haltestraat 15,

tel. 7522470 / 06-48322029.

"Justwalkinandfind

out",Sally&June

Te huur in Zandvoort:

Loods/bedrijfsruimte.

Ruim 300 M'.

Info: 5738777

(tussen 09.00-16.00 uur)

LaPlaya Bar Dancing

zoekt barmedewerkers.

Info: 06-53490026

De Bijbel zegt:

"Wie de Zoon (Jezus Christus)

heeft heeft het leven.

Wie de Zoon van God niet

heeft heeft het leven niet."

Vragen? Ga naarwww.

godheeftulief.com

Te huur:

zomerhuis te Zandvoort.

inclusief G/W/L,

TV, internet.

€ 650,- per maand.

Tel. 06-29521740

Kamer te huur.

mcl.TV/bad.

Info: 5738777

(tussen og.oo en 16.00 uur)

Te koop:

Bank en loveseat.

Kleur:aubergine met

crèmekleurige kussens.

Bank:2iocm breed,

95 diep en 85 hoog.

Love seat:i20cm breed,

g5 diep en 85 hoog.€ 200,-.

Tel. 06 -28787 237

Let op: modellen gezocht

(elke woensdag) voor onze

stagiaire Kristie, voor:

i. Bodymassage

(alleen vrouwen)

2.Waxen (harsen)

3. Mini-gezichtsbehandeling

(voor 1/3 van de prijs!)

Touch of Class

Schoonheidssalon,

Haltestraat 15,

tel. 7522470 / 06-48322029.

"Just walk in andfïnd out",

Sally&June

Wij wensen

Renate en Michael

veel geluk met hun meisje

Jayda

en wij zijn detrotse

opa en oma.

Cor en Marijke Bos

Per direct en tot 1-4-09

te huur in Zandvoort:

2 -ka merappartement

met eigen opgang.

Gemeubileerd,

parkeergelegenheid,

5 min. lopen v/h centrum.

€850,-incl.

Info: 06-18888564

!

50 plus pagina door Mitzi Visser

50plus@zandvoort5ecourant.Til

Langs de Zandvoortselaan ziet u dagelijks een man

lopen, die er flink de pas in heeft. Sommige 'Weggers'

(zo worden mensen die aan de 'laan' wonen genoemd

door de overige dorpelingen) noemen hem het wandel-

meneertje. Wie is deze man?

Zijn naam is Cees Bakker. Een vriendelijke man die in het

dorp woont en dagelijks naar Haarlem loopt. Hij heeft dus

al heel wat kilometers in de benen. Als we er vanuit gaan,

dat hij dat gemiddeld vijf keer in de week doet, loopt hij per

jaar ruim 4000 kilorneter."Het is echt een verslaving", lacht

hij. Vaak bezoekt hij zijn moeder, die in een verpleegtehuis in

Schalkwijk woont. Op deterugweg neemt hij boodschappen

mee. "Meestal te veel. Die tassen worden steeds zwaarder,

naarmate ik dichter bij Zandvoort kom", vertelt Cees.

Een andere hobby van Cees Bakker is sport. Hij volgt alle

sportieve activiteiten op TV. Voor hem was 2008 dus een

topjaar met én de Olympische Spelen, de Paralympics

én de Tour de France. Hij kiende zijn wandelingen zo uit,

dat hij weer op tijd thuis voor de buis kon genieten.

"Geweldig hè, dat Est her Vergeer drie gouden medailles

heeft gewonnen",5traalt hij.

Maaralleen wandelen is maar alleen. Hij zou het erg leuk

vinden om een sportieve dame te ontmoeten die net zo

van wandelen houdt als hij en van een gezellig praatje

onderweg.DusZandvoortsedames:depaden op, delanen

in! Geïnteresseerden kunnen zich melden via de redactie,

email 50plus@zandvoortsecourant.nl of tel. 5732752
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AlzheimerCafé
Het Alzheimer Café Zandvoort heeft een succesvolle start

gehad. Met een opkomst van ruim twintig bezoekers,

onder wie een aantal mensen met dementie, stelde

'gelegenheidskroegbaas' Hans Houweling vast dat de

opening geslaagd was.

Wie goed doet, goed ontmoet
In het kader van de onlangs gehouden ouderendag heeft

burgemeester Niek Meijer een bezoek gebracht aan zorg-

centrum A.C. Bodaan. Daar verrastte hij mevrouw Kellen-

bach met een bezoekje. Omdat deze vrolijke dame, die nog

volop van het leven geniet, pas geleden 102 jaar jong is

geworden, had de burgemeester een kadootje voor haar

meegebracht.

De jongste bewoner va n A.G.

Bodaan, de heer Henk ten

Broeke, wilde graag samen

met de burgemeester en

van de Bodaan bezoek van

leerlingen van de tweede

klassen van de Gertenbach

mavo, waarmee beide par-

mevrouw Kellenbach op de tijen weer een bijzondere vrijwilligers 425 ouderen tact op met Pluspunt. Zoals u

foto. Aan deze wens gaf de ervaring rijker waren. bezocht. Bent u zo'n vrijwil- gemerkt zult hebben, wordt

burgemeester graag gehoor. liger die vaker een bezoekje een bezoekje zeer op prijs

Ook kregen de bewoners In totaal hebben circa 150 wil afleggen, neem dan con- gesteld.

Geboren vóór 1945
Mensen die voor 1945 geboren zijn, zijn ware 'overlevers'.

Kijk eens naar de veranderingen die zij hebben meege-

maakt. De televisie, de polioprikken, penicilline, diepvries-

voedsel, kopieerapparaten, plastic, contactlenzen, de pil...

en nog veel meer.

Geboren voor 1945 betekent voor: creditcards, atoomsplitsing,

laserstralen, ballpoints, panty's, afwas- en droogmachines,

elektrische de ken s, airconditioning en de eerst e men sop de

maan.Voor de huismannen, computerspelletjes, duobanen,

kinderdagverblijven, groepstherapie, ondernemingsraden,

verpleeghuizen. Kevers waren insectenen geen Volkswagens,

een ontsteking had nog niets te maken met elektronica.We
hadden nog nooit gehoord van TL, TV, CD, FM radio, CNN,

magnetrons, faxen, kunstharten, tekstverwerkers, printers,

draadlozetelefoons.biogarde, booreilanden en jongens met

oorringen, hippies, yuppies, bomvrouwen en 'dinks' (doublé

income no kids).

Wij waren ervoor de A27, Ag, de TGV en de oecom ene, voor

deAOW,WAO,WWofVUT.Toen betekende'made in Japan':

rommel. IJsco's kostten 3, 5 of 10 cent, een brief kon je voor 3,5

cent versturen. Een nieuwe auto kostte 2000 gulden, maar

niemand kon dat betalen. Benzine kostte i o cent.

In die tijd was het roken van een sigaret chique en interes-

sant. Een 'relatie' had met zakendoen te maken en niet met

een bed.Lat-relaties waren helemaal on bekend. We wisten

niet wat eten uit de muur was. Wij zijn de laatste generatie

die nog dacht datje een man moest hebben om een ba byte

krijgen. Geen wonder dat wij soms in de war zijn en dat er

een generatiekloof is. Maar... wij hebben het overleefd!

"Wanneer hetzo blijft, gaan we

zeker door met het Alzheimer

Café Zandvoort", concludeerde

Houweling. Als gast ontving

hij neuro-psycholoogdr.Josde

Jonge, die onderzoek doet naar

geheugenverlies en geheu-

gentrainingen leidt. Bezoekers

kregen degelegenheidvragen

te stellen aan deze specialist

en daar werd royaal gebruik

van gemaakt. Er kwamen on-

derwerpen aan de orde als 'Is

Alzheimer erfelijk?' (antwoord:

ja) en de bijwerkingen van ge-

neesmiddelen.

WoensdagS oktober was het

tweede AlzheimerCafé, met

als thema 'Hoe houd ik het

vol?' Sociaal-geriater Hans

Houweling ontving een

Zandvoortse mantelzorger.

"Als je moet zorgen voor je

partneroffamilielid met de-

mentie, is dat een hele zware

opgave. Je hebt vaak het ge-

voel er alleen voor te staan.

Belangrijk in het geheel is:

waar kun je terecht voor

hulp?", aldus Houweling.

Meer informaite over het

Alzheimer Café Zandvoort is

te krijgen via Pluspunt Noord,

Flemingstraat 55, tel. 571 7373.

Zondagmiddagconcert
Zondag 19 oktober organiseren Pluspunt en Stichting

Zorgcontact een zondagmiddagconcert in het Huis in de

Duinen. Voor iedereen die brassband muziek een warm

hart toedraagt, komt de Brassband Haarlem Zandvoort

muzikaal verwarmen.

Brassband Haarlem is ge-

heel naar het model van de

Engelse brassbands: alleen

koperen blaasinstrumenten

en slagwerk. Jaarlijks verzorgt

de band een 20-tal optredens

zoals eigen concerten, uitvoe-

ringen van and ere ensembles

opluisteren en medewerking

aan kerkdiensten.

Door de verscheidenheid aan

optredens is het repertoire

heel breed: originele brass-

band composities en trans-

cripties van klassieke muziek

tot koorbegeleidingen, lichte

muziek Popmuziek en nog

ledereen in Zandvoort is van

harte wel kom om deze middag

gratis bij te wonen in de grote

zaal van het Huis in de Duinen,

Herman Heijerrnansweg 73.

Tijd: 14,30-16.00 uur.

Rectificatie

Vorige week stond op deze pagina een artikel over de fami-

lie Kwawegen. die wethouder Toonen op bezoek had. De heer

Kwawegen belde verontrust naarde redactie, omdat hij vond dat

het nu leek of hij met zijn vrouw gevlucht zou zijn uit Zuid Afrika.

De werkelijke reden dat zij terug naar Nederland zijn gekomen,was

dat de zorgtoestand daar te wensen overliet. Dat wilde de heer

Kwawegen graag nog duidelijk hebben gemaakt. VVeh.,. 'c
j
-."eie 1
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Kunstkracht 12 'De Gedroomde Zee'

-
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Startsein voor 3 dagen kunst en cultuur Kunstroute 2008 Ada Mol nieuwe 'Dichter bij Zee'

De spanning was te snijden bij de leerlingen van de basisscholen. Want wie zou de

winnaars zijn van de BKZ kunstwedstrijd? Mona Meier Adegeest (BKZ) had de aanzet

gegeven voor een fantasieverhaal en met dat thema moesten de kinderen aan de slag.

De fraaist ingeleverde kunstwerkjes waren gebundeld in het boekje 'De Gedroomde

Zee' en werd vrijdagmiddag officieel uitgereikt aan burgemeester Niek Meijer.

Meijer nodigde vervolgens de

winnaars één voor één naar

voren. Met een kunst(ige)

medaille om hun nek, een

oorkonde en een prijsjeston-

den de prijswinnaars trots op

het podium. De win naars van

de opstellen zijn: Tom Bleijs

(i), Jamie Lee Blansert (2) en

Yasmina Tourni (3). Een aan-

moedigingsprijs ontvingen

Justine Bol en Graciëlla ter

Bruggen. De mooiste teke-

ningen waren van: Fabienne

Deesker (1), Teddy Zigterman

(2) en Nikki Dalman (3). In

deze kunstsector was een

aanmoedigingsprijs voor

Dylan v.d. Spek en Sam
Deinum. Als afsluiting van

defeestelijke middaggaf het

poppentheater 'Tante Truus'

een voorstelling.

Kunst is helemaal

niet saai

Vrijdagavond zong BK-

Zandvoort voorzitter Marlen e

Sjerps alle genodigden een

bijzonder welkom toe met

het lied 'Suzan n e' van Leonard

Cohen. Vervolgens refereerde

wethouder Gert Toonen in

zijn openingstoespraak aan

de uitspraken bij het jeugd-

debat, waar leerlingen aan-

gaven 'kunst niet echt cool

te vin den'. Juist daarom vindt

Toonen heterg belangrijkom

als gemeente door te gaan

met het aan bieden van kunst

op de basisscholen. Ook dit

jaar biedt de gemeente het

kunstproject schilderen/

mozaïeken met Hilly Jansen

en Marianne Rebel aan en

wordt muziekonderwijs op

de scholen in gang gezet.

Tevens riep Toonen, als eer-

ste vriend van BKZandvoort,

belangstellenden op zich

massaal aan te melden als

vriend van de kunstenaars-

Dichter bij Zee

Na de officiële handelin-

gen presenteerden twee

genomineerde dichters

zich voor de titel 'Dichter

bij Zee'met drie korte voor-

drachten aan het publiek.

De thema's waren van te

voren aangegeven. Marco

Termes nam met zijn ge-

dicht 'Wat is dan poëzie?'

afscheid van zijn titel die hij

driejaar met veel vakman-

schap vertegenwoordigd

heeft. Na de pauze speelde

de Vlaamse toneelgroep

'Teater Splinter' de voor-

stelling 'Helene'. In 4 tafe-

relen werd het onvervulde

verlangen getoond tus-

sen een muziekminnende

man en een frivole vrouw.

Het decorwerd metweinig

middelen door twee dan-

sende vrouwen subtiel ver-

anderd. Met het aanbieden

van al deze kunstuitingen

werd een bruisend kunst-

weekend ingeluid.

De kunstroute heeft velen door het dorp doen gaan en vrijwel

alle kunstenaars waren dik tevreden met de belangstelling en

de verkochte werken. Dat niet alles door iedereen evenveel

gewaardeerd werd, moge duidelijk zijn. Gelukkig heeft ieder-

een een eigen smaak en laat dat ook blijken.

Zo waren de reacties op

het 'kunstwerk', dat via af-

val was ontstaan op het

Gasthuisplein, weinig lo-

vend. Toch klonk ook zo nuen

dan deopmerking"grappig",

als blijk van waardering voor

het werk dat Marlen e Sjerps,

de zeer actieve voorzitter

van BKZandvoort, samen

met leerlingen van het Wim
Gertenbach College had ge-

maakt.

Dat was natuurlijk niet al-

les. Op het strand voor de

Rotonde verrees vrijdag een

'flessenmonster' voor de

kinderen. Gedurende het

weekend waren daar diverse

activiteiten voor dejongsten.

Het straattheater verdiende

meer. Op een bijna sfeerloos

Gasthuisplein moesten zij hun

kunstenvertonen voor slechts een

handjevol toeschouwer. Het ware

beter geweest als de muziektent

op zondag ter beschikking van de

creatieve toneelspelers, waaron-

der het Zandvoortse toneeltalent

Zakaria, had gestaan.

Kunstenares Ellen Ku ijl pro-

fiteerde van de kunstroute

door haar nieuwe galerie/

atelier, de voormalige sme-

derij van de gebroeders

Gansner, officieel te openen.

Zaterdagmiddag was het

er erg druk. Natuurlijk had

ze ook een aantal van haar

nieuwste werken tentoon-

gesteld. Apart was de bena-

dering van Marianne Rebel.

Zij had besloten dit jaar niet

mee te doen maar wilde

haar trouwe bezoekers, die

klaarblijkelijk daar niets van

wisten, niet voor niets naar

haarwoning laten komen. Ze

had een plakkaat met tekst

op haar tuinbank gehangen

waarin ze haar excuses aan-

bood. Haar 'publiek' kon een

klein hebbedingetje meene-

men dat zij speciaal daarvoor

had neergelegd, wel met het

verzoek er slechts één mee te

nemen. "Je kunt het geloven

of niet, ze waren allemaal

wegtoen ikterugkwam",was

het commentaar van Rebel.

Zondagavond, vlak voor het afsluitende concert van Kunst-

kracht 12, maakte Marco Termes, de 'oude' Dichter bij Zee,

bekend wie dat was geworden. De jury die een nieuwe

Dichter bij Zee moest aanwijzen, had unaniem gekozen

voor Ada Mol.

Vooreen redelijkopgekomen

publiek maakte Termes de

nieuwe dichter bij Zee be-

kend. "Die unanimiteit moet

zeker niet te hoog worden

opgevat want beide dames

waren aan elkaar gewaagd.

Dit doet dus niets af aan de

prestatie van Else Dudink",

zei Termes terecht, "en ik

raad haar aan vooral door te

gaan."Term es vond hetjam-

mer dat de derde kandidaat

op de valreep had bedankt

voorde eer.

Classic Concerts

Classic Concerts had ter ge-

legenheid van Kunstkracht

12 een slotconcert georga-

niseerd. Sopraan Lisette

Emmink en pianist Josje

Goudswaard waren naar

Zandvoort gekomen voor

hun concert 'De mooiste

filmmelodieën'. Beide da-

mes toeren regelmatig met

dit concert door het land

en hebben er grote suc-

cessen mee geboekt. Ook

in Zandvoort oogstten zij

succes. De dames hadden

muziek uit diverse films ge-

kozen en bewerkt: 'Ton ight'

van Leonard Bernstein uit

de Westside Story, 'Over the

rainbow' uit de Wizzard of

Ozz.'Sing sweet n ight inga Ie'

uit Cinderella.'The Rosé' uit

The Rose.'L'oiseau' uit Belle

et 5ebastian en het won-

derschone 'Don't cry for me
Argentina'van Andrew Lloyd

Webber uit Evita werden

door Goudswaard speciaal

voor dit concert bewerkt.

Waardig afscheid

Van grote klasse was het

schitterende 'Ave Maria' van

Gounod dat in de film The

great Caruso is gebruikt.

Een wondermooi en gevoel-

vol gebracht stuk klassieke

muziek waarin Emmink
haar kunne volledig toonde.

De beide solostukken die

door Goudswaard werden

gebracht waren eveneens

juweeltjes. Opvallend en ze-

ker voor herhaling vatbaar

was het tweetal nummers
dat de dames gezamenlijk

zongen. Classic Concerts

sloot de kunsthappening

Kunstkracht 12 op waardige

wijze af. Tot overtwee jaar!

Afscheidsgedicht Marco Termes

Wat is dan poëzie?

Woorden vinden voor het onbeschrijfelijke.

Vorm geven aan het ontastbare.

Het is diepte zien in het triviale

en tederheid putten uit het banale.

Dit speciale te schenken aan u.

Het buitenste binnen halen en

het binnenste buiten halen.

Een traan vertellen in woorden:

woorden laten stromen in plaats

van tranen. Troost voor wie lijdt.

Scherp zijn voor hen die bot blijken.

Je verzen een barricade in de strijd.

Zinnen als de wijzers van een tijd.

Kleur uitleggen aan de blinde. Een

weg voor wie het niet kan vinden.

Tonen dat er leven is vóór de dood.

Poëzie is zien en laten weten dat zij

in alles kan huizen, bloeien en schuilen.

Want ook dit is poëzie:

Optreden.

Aftreden.

Zachtjes afscheid nemen.

M. Termes, oktober '08

De Gedroomde Zee

Tijdens de BKZandvoort kunstmanifestatie

Kunstkracht 12 is er een fraaie bundel uitgegeven

met verhalen overeen wereld waarin dromen wer-

kelijkheid kunnen worden. Kun stenaar Mona Meier

Adegeest heeft het verhaal van 'De Gedroomde

Zee' geschreven en naar aanleiding daarvan zijn

de Zandvoortse leerlingen aan de slag gegaan. In

de bundel staan mooie tekeningen en opstellen

die gemaakt zijn door de schoolkinderen. De op-

brengst van de

verkoop van de

bundel zal ook

geheel ten goe-

de komen aan

deweeskinderen

van5tichtingKiba

home. Het boekje

is te koop a€ 9,95

bij Boekhandel

Bruna Zandvoort.

Vanaf dit weekend is een gefilmd verslag van

Jan v.d. Meer van Kunstkracht 12 te zien op

www.vimeo.com/zandvoort.
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jobtlde t3)
Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 17 oktober, aanvang 21.00 uur:

W & W Kwartet
Wouter Kiers tenorsax

Waltherde Graaft gitaar

Hans Ruygrok - bas

Menno Veenendaal - drums

Zaterdag 25 oktober: Karaoke!

Vrijdag 31 oktober, aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

- Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

Flyere/FDlders Vlaggen Spandoeken Ontwerp/DTP Beachflags Posten HOss&jlen Stekers Beun

A Printing Peoplel / ^
Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een r

->r het ont '

Tel. 013-8887255

sa iA
Tel. 023-888725
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN Zandvoort • zandvoort@printingpeo

www.printingpeople.nl

ple.nl

iömmö iüé 7ë lAmmmi

Infodag

zaterdag

18 oktober
van 10:00 - 13:00 uur

Van SchaikOmaco Makelaars,

Hogeweg 56a te Zandvoort

Luxueus kleinschalig complex, centraal gelegen aan de Hogeweg met alle voorzieningen binnen hand-

bereik: winkels, restaurants, station, enz. Met de duinen, het strand en de zee op loopafstand is de

"Hogeweg" een ideale locatie om te wonen en te leven! Een uitgelezen plek om domicilie te kiezen ...

Voor meer info: www.hethuismetdedolfijnen.nl

sSchaik Omaco Hogeweg 56A - 2042 G| Zandvoort - Tel,: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl
ra

De Nierstichting

is jarig. Kadotip:

word donateur.
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Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Ide Aukema
Deze week een dorpsgenoot die zijn sporen in de politiek

verdiend heeft. Want wie doet het hem na om als wet-

houder 20 jaar de scepter te zwaaien over Zandvoort? Zijn

naam is Ide Aukema. Samen met zijn vrouw Ank praten we

gezellig over het heden en verleden.

Zijn vader verruilde het varen vooreen parfumeriezaak in de

Grote Houtstraat in Haarlem, in deze plaats ziet Ide Murk

Aukema in 1927 het levenslicht. "Als kleine jongen ging ik

met de blauwe tram (retourtje 25 et.) naar Zandvoort. Mijn

grootouders woonden in de Brederodestraat waar ik vaak

aanwezig was. Een heerlijke periode want vlak ach-

ter hun huis begonnen de duinen waar je lek-

ker kon spelen. In 1937 verhuisden we naa

Zandvoort en ging ik naar school B wat

nu het Gemeenschapshuis is. Ja ren la

ter ben ik naar de MULO gegaan die

gehuisvest was op de plek van het

huidige politiebureau. In mijn klas

zaten jongens waarmee ik later in

de gemeenteraad mee te maken

had zoalsiJan Termes (wethou-

der Sociale zaken) en JelleAttema

(wethouder Publieke Werken). In

de oorlog zijn we naar Amsterdam

geëvacueerd waar ik mijn studie

heb afgemaakt."

Vrije tijd

Ide turnde en handbalde in zijn jeugd bij

OSS. Daar is het bij gebleven! Zijn interesse ging

en gaat meer uit naar de geschiedenis, met onder-

werpen als: het Midden Oosten, in het bijzonder Beiroet,

het Suez kanaal en de Franse geschiedenis in de 2de WO. De

goedgevulde boekenkast is het bewijs. Verder is het echtpaar

Aukema zeer geïnteresseerd in kunst en ze zijn vaak aanwe-

zig bij vernissages. Zijn vrouw Ank Aukema-Otten schildert

zelf zeer verdienstelijk en er hangen mooie schilderijen van

haar hand aan de wanden.

Bedrijfsleven

Op 20-jarige leeftijd wordt Ide radiotelegrafïst bij de KLM.

Het beroep wordt ingehaald door de moderne apparatuur en

in 1960 wordt hij steward bij dezelfde maatschappij. Enige

jaren later gaat hij tot aan zijn pensionering door als voor-

zittervan de vereniging van het KLM cabinepersoneel. Maar

eerst wordt hij in 1951 naar Indonesië uitgezonden om voor

Garuda Indonesian Airways te gaan werken. Hij trouwt via

de handschoen met Ank Otten (die hij al zeer lang kende).

Na driejaar gaanAnk, die inmiddels overgevlogen is, en 1de

weerterugnaarde Brederodestraat in Zandvoort. Het gezin

wordt uitgebreid met 2 dochters en een zoon en al jaren

zijn ze de trotse grootouders waarvan een dr ieling het getal

verhoogd naar 7 kleinkinderen.

Wethouder
In 1959 krijgt Ide interesse in de politiek en wordt hij, net als

zijn ouders en grootouders, lid van de PvdA. "Mijn oma kreeg

destijds zelfs een bos bloemen omdat ze het vijfhonderdste

lid in Zandvoort was." In 1970 wordt Ide raadslid in Zandvoort

en volgt hij in 1971 wethouder van financiën Arie Kerkman

(PvdA) op. Zijn portefeuille bestond met een kleine onder-

breking (1982-1986) consequent uit onderwijs,

:uur, financiën en personeelszaken.

Pas later kwam emancipatie erbij.

"Door toedoen van de flexibiliteit

an mijn werkgever KLM kon ik

mijn werk met het wet hou der-

schap combineren. Als wet-

houder schreef ik graag zelf

mijn nota's waarvan soms

weinig gebruik van werd

gemaakt. Bovendien was

ik zeer betrokken bij het

onderwijs en de oprichting

van de schooladviesdienst.

Het Zandvoortse onderwijs

kende destijds veel verschillen-

de lees-, taal-, schrijf- en reken

-

ethodes. Tevens vond ik in mijn

ogen het een volstrekt onacceptabele

situatie dat de buitendienst een langere

werktijd perdag had dan de ambtenaren op het

kantoor. Hoewel ik het dualis me niet heb meegemaakt ben ik

van mening dat het principieel niet juist is dat de mogelijk-

heid bestaat om, zonder op de kieslijst te staan, men voor

een bepaalde partij wethouder kan worden. Daarnaast zijn

de kosten voor het dualisme hoog en er kan geconstateerd

worden dat de doelstelling 'het transparanter, levendiger en

aantrekkelijker te maken voor de burger' niet gelukt is. Rest

mij nog te zeggen dat wethouders in hoge mate afhankelijk

zijn van de kwaliteitvan ambtenaren. In mijn geval waren er

uitstekende ambtenaren en kijk ik terug op een geweldige

raadsperiode waarin veel gebeurde maar waar het soms ook

wel eens mis ging."

Ide beantwoordt zonder aarzel ing mijn vraag waar zijn voor-

keur naar uitgaat als hij het over mocht doen. "Mijn voorkeur

zou dan uitgaan naar een studie bestuurskunde. Mijn doch-

terszijn mij daar in voorgegaan!" In de ogen van Ide twinkelt

een lichtje. Toch nog emancipatie?!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Aardig weerbeeld richting

weekeinde

Het voorbije weekeinde gaf grandioos herfstweer

op Zandvoort, hoewel de zon niet echt alle uren

scheen. Op de maandag kregen we nog een bijna

nazomerse toegift met kwikstanden die piekten tot

net 20 graden.

"Sporten bevordert de sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl Sinirtivijd zandveert

In 1990 was het nog wat

warmer in deze oktober-

fase en steeg het kwik op

tenminste vier dagen tot

royaal boven de 20 graden

meteen uitschietertot bij-

na 23 graden en het strand

zat toen nota bene nog

deels vol met badgasten.

Als schril contrast is het

misschien wel interessant

om even te kijken naar deze

week ruim dertigjaargele-

den.0pi3 oktoben 975 viel

er namelijk sneeuw in ons

land en nog nooit viel dat

'witte goud' zo vroeg in het

seizoen. Op diverse plaat-

sen was het een witte we-

reld in de ochtend van die

bewuste dertiende oktober.

Iets recenter, op 24 oktober

2003, viel er ook sneeuw

(tot 5 centimeter in het

oosten), maar sneeuwval

in de oktobermaand blijft

toch uiterst zeldzaam in

Nederland.

Na de woensdagse regen

hebben we ook op deze

donderdag nog regenpe-

rikelen en de tempera-

tuur ligt al gevoelig lager.

Bovendien maakt de bijna

gure wind het ronduit kil

donderdagavond. Echt

zeer wisselvallig zal het

niet blijven de komende

dagen, want hogedruk zit

steeds ten zuiden van ons

en breidt zich zo nu en

dan even in noordelijke

richting uit.

Met wat geluk knapt het

weerjuist richting- en in

het weekeinde op, als een

tijdelijke hogedrukbel voor

iets vriendelijker weer zal

kunnen zorgen. De tem-

peraturen bevinden zich

dus inmiddels op een

lager plan. Overdag nog

maar 13-14 graden, terwijl

enkele komende nachten

gevoelig fris kunnen gaan

uitpakken.

De depressieactiviteit

op de Oceaan lijkt vooral

na het komende week-

einde groter te worden

en onvermijdelijk krijgen

we daar dan ook mee te

maken later. Vanaf het

weekeinde moeten we
ten minste met een aantal

dagen onbestendigheid

rekening houden, maar

dat is normaal in een

maand als oktober. De

temperatuurverschillen

tussen de Noordpool en

de gematigde breedten

nemen altijd toe in deze

fase van het jaar en die

contrasten geven door-

gaans een flinke depres-

siedruk op de Atlantische

Oceaan.

JP""Temperatu

Max 13

Min 11

Zon 20%

Neerslag 85% 35%

ÜJ JHJ*
14

8

55%

14 15

7 8

50% 55%

Wind wnw. 5

10% 20%

west4 zw.4 zzw.4

CL



Filmprogramma
16 t/m 22 Oktober

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wanen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

1 Jef £ Hsnk

5lui]5
' V. ,;--.," .1.. is» I

Warme herfstKleMren

Haitestraat éi LanoWrt teL 02}-;/ 120 éo

Najaarsbeplanting

Bemesting

Tuinaarde

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dins<

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

72 'Mob.: 06-45304531 • E-matI: kittywillen

1

se@planet.nl

pluspunt

Wefeijnsogjioor*

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

i 2008-2009

nel want vol l!ü

CULINAIR KOKEN
Laat u verrassen en culinair in de watten leggen.

Zelf pasta, saus. soep en ijs maken. Of zelf zalm roken!

Eindelijk wat anders op tafel.

U krijgt alle recepten mee naar huis.

Start: woensdag 5 november 1 9:00 tot 22:00 uur.

Kosten: € 96,-- en € 25,- materiaalkosten voor 6 lesse

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Er is nog plek bij de cursus fotografie voor beginners!

Deze cursus voorziet in het verschaffen van kennis in h

fotografisch proces, het maken van composities en het

rigeren van belichting.

Start: maandag 1 3 oktober van 1 9:30 - 22:00 uur

Kosten: € 68,- voor 4 lessen.

WIJNPROEFCURSUS
Als je van wijn houdt en hier nog meer van af wilt we t

is dit de kans om je kennis uit te breiden.

Verdeeld over 9 avonden v/orden wijnen uit de hele

gekeurd. Niet de theorie, n aar de wijn s aat centraa

Start: donderdag 6 nove Tibet- 20:15 -22:00 uur

9 lessen, 1 x per maand.

Kosten: € 85,— en materiaalkosten:€ 1. ,- per keer.

THEATERSPORT
Deze cursus is al begonnen maar er is nog plek!

Tijdens trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillen-

van eigen spel mogelijkheden.

De voorstellingen vinden plaat

strijd tussen twee teams, waai

tot het spelen van korte scèni

Maandag 19:45-22:15 uui

Kosten: 12 lessen € 120,-/9

t ontwikkelen

:s in de vorm van een wed-

bij de teams elkaar uitdagen

n € 90.-

WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag

tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijk-

steunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort
ledere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur.

- WijkmeestersEMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

- Helpdesk Compunk/Pluspunt
ledere dinsdag tussen 1 4.00 en 1 6.00 uur voor uw vragen

en problemen.

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:

Politie :2I oktober 19.00-20.30 uur / 28 oktober

15.00-16.30 uur

juridisch :2I oktober van 1 9.00-20.30 uur

Geheugen 23 oktober I 1.00-12.00 uur

Tidik aP thé tourn
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Het Zandvoortse Circustheater

is een uniek gebouw in Neder-

land. Het ziet er vrolijk uit met

de 'wapperende' vlaggen van

staal, bekleed met kleurige te-

gels aan de buitenkant. De archi-

tect Sjoerd Soeters laat al aan de

buitenkant van het gebouw zien

dat er binnen iets feestelijks te

doen is. Een bioscoop/theater-

zaal, een gokhal, speelautoma-

ten en een café bevinden zich

in het gebouw. Al bijna 20 jaar

staat het circus er nu. Zowel de

buitenkant als de binnenkant

zien er nog vrijwel hetzelfde uit.

Als je elke dag langs het kleur-

rijke gebouw loopt, gaat de vro-

lijkheid je dan vervelen? Of ben

je er juist trots op als Zandvoor-

ter? Zou het misschien tijd zijn

iling of in-

Ellen, Jelica en Jerry.het

n deze week, gi

Japanese high school

Inmiddels ben ik hier nu net mijn tweede

maand ingegaan, en tot nutoehebikechtzo'n

geweldige tijd! Veel mensen op school vra-

gen me allerlei dingen en dat is echt heel erg

leuk! Ze zijn geïnteresseerd in waar je vandaan

komt en wat je het liefste doet. Als je het mij

vraagt zij nJapansescholieren echteen beetje

het tegenover gestelde van de Nederlandse

scholieren. Hier blijven ze vrijwillig na school

na om bijvoorbeeld een sport te doen of orn

Engels te ieren in een groep. Ook als de hele

school aan het beginvan het nieuwe semester

helemaal moet worden schoongemaakt door

de leerlingen (zelfs de toiletten) hoor je er he-

lemaal niemand over.Tijdens de les is iedereen

muisstil, tenzij natuurlijk spreekoefeningen

worden gedaan voor taallessen.

Clubjes

School is hier in Japan niet per se een plek

om alleen te leren, ook na school gebeurt er

in elk lokaal wel iets. Zo zijn er mensen die

theeceremonies leren leiden, Koto (Japanse

harp) leren spelen, of een sport beoefenen.

De leerlingen zelf zijn ook erg serieus als het

aankomt op hun sport of culturele club.

"Het Zandvoortse Circustheater, in 1991 ontworpen door

architect Sjoerd Soeters, is toe aan een opfrisbeurt."

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Ik vind het Circustheater een erg vrolijk en opvallend gebouw in Zandvoort. Van af ver is het al

te zien. Hoewel het niet de bouwstijl heeft die ik persoonlijk prefereer, ben ik wel van mening

dat juist door de uniekheid het zeergeschikt is voor de functies waarvoor het wordt gebruikt.

Kijkend naar het interieur vind ik dat deze wel een opfrisbeurt kan gebruiken. Het rood over-

heerst te veel."

Jelica Petrovk, 18 jaar, is in september begonnen met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:

"Ik vind dat er wel wat veranderd mag worden, zolang ik er al kom iserniksveranderd.lkvind

dat ze het wel iets moderner zouden moeten maken. En van de buitenkant ziet het er nou niet

zo uit van 'laat ik daar eens leuk naar binnen gaan!', dus dat zouden ze ook wel anders kunnen

doen vind ik. Dus ik ben het zeker met destelling eens."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Laat het Circus zoveel mogelijk in originele staat. Het was natuurlijk al een 'monument'toen

het werd opgeleverd. De architectuur vind ik niet fantastisch. Het is een icoon, dat Zandvoort

uniek maakt in Nederland. Ik ken geen gebouw dat kan concurreren met het Circus.Trotsophet

gebouw ben ik niet, maar het is wel het enige spraakma ken de stukje architectuur in Zandvoort.

Voorlopig moeten we het doen met het Circus, en wachten op betere tijden."

Vrijdag 17 oktober:

'Heyl': zo heet het feest dat deze vrijdag in het Patronaat,

Haarlem, los zal barsten. Michelde Hey (heyl)zal deze avond

de beste lange sets draaien. Zijn gast, DJ Invite staat bekend

: en gevarieerde platenkeus, die altijd goed

s aangepast aan het feest waar hij staat. Kom dus kijken

wat het deze avond wordt! Van 23.00 tot 04.00 uur.

. Kaartjes in de voorverkoop zijn €io,-

Welcome Party

Op school hebben we een 'Welcome Party'

gehad. Het was een goede manierom men-
j

sen meer te laten weten over jou. Hiervoor
|

moesten wij, de uitwisselingsstudenten, een
j

presentatie houden overonszelf en het land i

waarwe vandaan komen. Dat moest natuur-
J

lijk in het Japans, wat uiteraard hartstikke
j

moeilijk was! Gelukkig kreeg ik hulp van één
j

van de Engelse leraressen. Na de presentatie
j

kreeg ik veel reacties van mensen. Ze vonden i

mijn woonplaatsen hobby's erg interessant. !

Zelfs mijn uitspraak vonden ze goed!
j

1 Zaterdag 18 oktober:

De Lichtfabriek, Haarlem, is de locatie waar deze zater-

dag het feest 5easonStyleAutumn,zal plaatsvinden.

Terwijl het buiten donkeren koud wordt zorgt Season

Style voor een warme avond met o.a Benjamin Bates

pachter de draaitafel. Samen met de Franse DJ Bruno

ir en Roy Dee zet hij de zaal deze zaterdag vol-

ledig op z'n kop! WK: €12,50 DVK: €15,00

'i Maandag 20 oktober:

is eindelijk weer tijd voor Bad-Monday in dis-

cotheek Chin-Chin. Een aantal topdj's, waaronder

Kaymundo, Lars Vegas en Joshua Walter draaien

deze avond de gaafste nummers voor je! Een special

appearence byMCYantomag hierbij natuurlijk niet

ontbreken. Zorg dus datje er bij bent deze maan-
dag! De deuren van Chin-Chin openen om 22.00

uur. Entree is gratis.

Dinsdag 21 oktober:

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de Comedyt ra in,

die op tour is in Philharmonie, Haarlem. In de

|
Philharmonie komen bekende en aanstormende

talenten bij elkaar voor een overrompelende show.

Gewapend met de microfoon wordt er.onder leiding

tan de MC, met scherp geschoten! Welke cabaretiers

de avond wordt het zeker. Kaarten van €11,50 tot

^17.5°-

Kleuterangst

Ik heb twee grote angsten

die zich verspreiden over het

hele ja ar,wat dus eigenlijk be-

tekent dat ik altijd wel ergens

bangvoorben.Watopzichook

weereen beangstigendfeit is.

Mijn zomerangst, die nog te

overwinnen is, betreft bouw-

vakkers en stratenmakers, die

helaas ook al in de lente hun

gefluit en vervelende opmer-

kingen laten klinken. Met de

komst van de R in de maand

lijken zij voorgoed te verdwij-

nen in hun lunchkeet, maar

dan treedt de vroege donkerte

tegemoet; mijn grote herfst-

en winterangst.

Ik weet dat bang zijn in het

donker echt iets voor kleu-

ters is, maar helaas helpt

die gedachte mij niet bij het

overwinnen van de angst.

Het doet me alleen beseffen

dat het op mijn leeftijd nog

veel ernstiger is, omdat het

nu niet echt meergewenst is

om bescherm ing te zoeken bij

mama. En daarom zit ik een

paar avonden per jaar, wan-

neer ik eenzaam en alleen

thuis benen het buiten begint

te schemeren, in doodsangst.

Uit gewoonte sluit ik op zulke

avonden alle deuren en ramen

en barricadeer ik deze met be-

hulp van (rol)gordijnen. Iets

wat geweldig zou werken,

wanneerdeze niet zouden zijn

ontworpen met gaten in de

onderkant waardoor ik alsnog

iedere keer schrik wanneer er

een gedaante in verschijnt.en

vervolgens moet concluderen

dat ik het zelf ben in mijn ook

aardig enge pyjama. Ik denk

namelijk altijd dat er iemand

rondom of in het huis aanwe-

zig is en controleer inderdaad

voor het slapengaan mijn bed

op eventueel verstopte mon-

sters.

Natuurlijk zou ik op zulke

avonden de lichten aan kun-

nen laten, maar 's nachts sla-

pen vind ik op zich ook best

fijn. En daarom kruip ik op

deze eenzame, donkere avon-

den met mijn kleuterangstop

kleuterachtige tijd in

bed en hoop ik maar c

dat er niemand bin- 3

nen zal komen! °-

&



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Medina Woninginrichters

r(Vouw)gordiju

FVitrages
'T»pijl
F Vinyl

W| beochEkhealTn^^r-r

gfcs, 10% Korting

opeen cadeaubon

^ANDVOORT

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestroc

Slagerij Horneman - Grote Kroch

Voor Pashouders
m>uu&e*.

Spare-ribs voor € 12,50 i.p.v. € 13,75
ïsdag en donderdag gesloten. Keukei

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 «

v.a. 18.00 uur geopend.

www.mollieenco.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Formido Finaleraces

2$ en 26 oktober 2008

Op vertoon van de ZandvoortPas

gratis toegang
tot het duinterrein op

zaterdag 25 oktober

en zondag 26 oktober

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

Tel. 023 5740740
maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Verzorging en vrije tijd:

utobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraa

utorijschool Duet - 06-54280393

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisp!ein

KVSA Reisbureau - Corn. Sleqer

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Beach & Health Cent

Mode en trends:

Belli E Ribelti Kinderkleding

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

..venue Living & Giving- icpr^tmni

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 143244

Medina -

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteeee's IJzerhandel - Pakveldstr



Kerkstraat 34-36 2042 |G Zandvoort Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Alle monturen 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli

Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol

^Bewaar exemplaar bezoremenu Tel: 023-5712102
Broodje

BRASSERIE
HflROCflmO

Uniek in Zandvoort !

Van broodjes tot uitgebreide

maaltijd bij u thuisbezorgd

Tel: 023-5712102
www.harocamo.nl
kerkstraat 14. 2042 JE

Gedurende de wintermaanden

op maandag gesloten.

Gratis bezorgd vanaf 10,-

Gebakken ei

Ham
Salami

Rosbief

Filet american

Koud gehakt

Tartaar

Pekd

Halfom

Speciaal

Gebakken tartaar

Pastrami

Ei - tomaatsalatk

Zalmsalade

Tonijnsalade

Warm vlees mei jus

Warm vlees pindasaus

Frikadel

Kroket

Knakworsl

Bal

Beenham warm

€ 3,75

€ 2,50

€ 2,75

€ 3,75

€ 2,00

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,75

€ 3,25

€ 2,50

€ 2,75

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,25

€ 3,75

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

6 2,50

€ 2,75

C 2,50

€ 3,50

C 4,00

Hete kip € 4,25 Voorgerechten
Gerookte kip € 4,50 Garnalen cocktail {.; 9,75

Carpaccio € 4,50 Carpaccio Ê 10,25

Garnalen € 5,00 Vistrio koud e i3,oo

Paling € 5,25 Gamba's van de grill C 1 2,75

Tosti's

Gcgralineerde scampi's C 1 2,75

Kaas C 2,75 Soepen
Ham kaas € 3,00 Kippensoep E 3,75

Kaas tomaat € 3,25 Tomatensoep C 3,75

Hawaï € 3,25 Grocntensoep C 3,75

Kaas salami € 3,00 Goulashsoep € 3,75

Kaas ossenworsl € 3,00 Champignonnensoep 6 4,50

Tussendoortjes
Omelet naturel € 7,00

Uiensoep

Salades

6 4,50

Omelet kaas ofham € 7,50 Gemengde salade 6 7,00

Omelet champignons € 7,50 Gemengde kaassalade € 9,00

2 Kroketten brood € 3,00 Tonijnsalade € 9,50

2 Kroketten friet € 6,50 Rode zalmsalade € 12,00

Bal gehakt friel € 3,50 Garnalensalade (. 12.00

Hamburger friet € 6,75 Thai beef salade € 12,00

Saté (kipfliaai) brood of friet e ïo.oo Huzarensalade € 7,00

Biefstuk brood e 12,00 Russisch ei È 7,50

Macaroni a la Harocamo C 10,00

«Kipfna e io.oo

Hoofdgerechten

Vlees
Gebakken lever nuttpdtatuf '

Kipfilet <

Varkenshaas 1

Biefstuk <

Lamskotclctjes <

Tournedos <

Mixed grill

Sauzen
Pepersau s

Stroganoffsaus

Zigeunersaus

Gorgonzolasaus

Champigr.

Gebakken champignons

€ 15.50

€ 18,00

€ 18,50

€ 2,!

Vis
Gebakken mosselen € 14

Gebakken kabeljauw € 16,

Gestoofde kabeljauwfilet € 18
:

Gebakken scholfilel

Gebakken zalmiïlel

Gebakken zeetong

Gamba's van de grill

i

O.

De vlees en vis gerechten worden met verse groenten / sla en gebakken aardappelen / frites geserveerd.

*i<M Gemeente Zandvoort
Swaluéstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 oktober en

de verdere in week 41 door het college genomen besluiten

zijn 14 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op oktober 30 vergadert de Commissie Welstand en Monu-

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begint i|d s ;~hanke 1. v;n ot

agenda U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel (023)57 4° 10 °'

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-vYihel minaweg 32, uitbreiden woning, ingekomen 06 oktobei

2008, 2008-192 Rv 2e fase.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

-Witte Veld 42, vergroten berging, verzonden 06 oktober 2008,

2008-788 Lv.

-Julianaweg 15 / Emmaweg 22, tijdelijke ontheffing voor ge-

bruik als school, verzonden 07 oktober 2008, 2008-13^.

Kapvergunningen verleend

-Wikkelaan 13, één eikenboom, verleend op 10 oktober 2008

-Ten Kateplantsoen 5, één esdoorn, verleend opio oktober 2008

-Brede rodestraat 3, vier dennen bomen, verleend op 10 oktober

-Mr.Troelst rast 'ast 4.eé" dennenboom, verleen;; op 10 oktober

-Dr.Kuyperstraat 8, twee dennen bomen, verleend op 10 oktober

-Bramenlaan 11, één dennenboom, verleend opio oktober 2008

inghebbendendie ineen eerder stadium zienswijzen heb-

ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in

Dep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

ït, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een

nepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

king wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

erwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

) indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem,

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

ie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek

vooTcp ge voorziening wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergui

Op 9 oktober 2008

leendaan BZEVENv<

november 2008.

ningen verleend

5 er een evenementenvergunning ver-

Dr de te houden herfstduik op zondag 2

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

beslu ten iggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedui end e

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

ve- zenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij devoorzieningenrechtervan de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar

dag t/m donderdag 8.30 - T7.o<

a (023) 574 01 00, maat

jrenvrijdag8.30-i6.o

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naarde

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dage h <s open tussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u vla het cen-

trale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het

collegelid wilt spreken Het kan zijn dat u eerst naar een

vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefo-

nisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Geslaagde open dag gemeente
De open dag van de gemeente, afgelopen zaterdag, is een

succes geworden. Circa 250 mensen maakten van de gele-

genheid gebruik om zich te informeren over hoe een ge-

meente functioneert. Zowel het raadhuis als de gemeen-

telijke remise aan de Kamerlingh Onnesstraat waren een

aantal uren open voor het publiek.

's Ochtends nam wethouder hij af en toe niet te verstaan

en eerste locoburgemeester was. Nadat Tates uitgesproken

WilfredTates de honneurs voor was, werd er direct al een aan-

burgemeester Niek Meijer tal vragen van geïnteresseer-

waar. De laatste had proble- den door diverse ambtenaren

men met praten waardoor beantwoord. Zij hadden per

afdeling een kraam ingericht

en die voorzien van beeldma-

teriaal en folders. Opvallend

veel bezoekers maakten ken-

nis met de klachtencoördina-

tor. Deze laatste nam zelfs een

handjevol klachten en meldin-

gen direct in behandeling. Ook

veel mensen wilden uitleg

over de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning en de rol die

Loket Zandvoort daarin vervult.

De ambtenaren gaven uitvoe-

rig tekst en uitleg en haalden

veel misverstanden weg. Ook

maakten velen gebruik van de

uitgestippelde route door het

oude en het nieuwe gedeelte

van het raadhuis. Centraal

daarin stondeen bezichtiging

van defraaie raadszaal.

Bekroond idee

Ter gelegenheid van de open

dag werd 's middag bekend-

gemaakt wie het 'idee van

het jaar' had ingediend. De

jonge Bo Zwemmer nam een

bescheiden financiële bijdrage

in ontvangst om zijn bekroon-

de idee verder uit te werken.

Zwemmer stelt voor om een

jeugdcommissieopte richten

die zich onder meer bezigg.i.i:

houden met de Zandvoortse

politiek. Een handjevol ande-

ren had eveneens een idee

aangedragen. De volgende

open dag van de gemeente is

in 2010.

£>



U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vla kjes

in te vu Hen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.

E Brandpreventieweek

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

AB BK KJ

+ - +
CHH JA CFE

GEF C GEJ

De oplossing stoot onderaan deze pagina

Kook eens anders

Mosselsoep met bockbier en prei

Maaltijdsoep voor 4 personen.

Benodigdheden:
1

2 kg mosselen, 600 g pre .gesneden, 100 ml kookroom,

300 ml bockbier, 1 zakje grc ve soepgroenten, 500 ml kippenbouillon

2 uien, gesnipperd, 1 eetlepel grove mosterd. (eventueel van een tablet),

4 eetlepels boter, 2 eetlepel bloem, 1 meergranen stokbrood, in plakken.

Bereiding:
een tik op aanrecht riet sluite

len afgedekt in 6 tot 8 minut.

Mosselen wasser onder stro me is .'.ai e: Kano
-
.! e r-sssskn er mosselen die na

verwijderen. Mosselen in mosselpan leggen. Bockbier erbij schenken en mossc

koken tot alle mosselen openstaan (mosse ei die n e: zijn opeflge ITI
-.":=" en) Mosselen uit schelp nemen

(12 schelpen acrtëpioi.csnj en rrcsselvcdit zever iioven een l.om Int.,: se 1 " 1 eei a'Ote soep pan de gesnipperde ui

in de boter goud bruin fruiten. Prei toevoegen en 3 oi; :;heppe • i bakken 1:11 de tl e- slinkt. Mosterd erdoor roeren

en bloem erboven zeven. Mosselvocht e'b.
;
screrken er b:.;ver roeier tot rel vocht gebonden is Kookroom en

bouillon toevoegen, aan de kook brengen en hetgehee zacht es dco'ko'en Op smaak brengen met zout en peper

Mosselen even in soep mee ve'vvai "tvi Soep cvei v et deiie beiden veideei en aarneren met achtergehouden

mosselen. Serveren eet ret cieeigianen stokbrood

Op ossin ; Kakuro

= ' 9 *

I * » > • i

« s 1 '- «

' ' 1' > °

1 ' ' '
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Oplossing Breinbreker

In het kader van de Brandpreventieweek doet Brandweer

Kenrtemerland komende zaterdag 18 oktober Zandvoort

een bezoek aan. De brandweer is van 13.00 tot 16.00 uur

aanwezig op het Raadhuisplein om belangstellenden te

informeren over hoe zij hun woning brandveilig kunnen

maken.

Op het Raadhuisplein staat

een informatiekraamen kin-

deren kunnen verkleed als

brandweerman of-vrouwop

de foto gaan. Tevens zal een

van de grootste brandweer-

hoogwerkers van Nederland

te bezichtigen zijn.

zo r

Rookmelders

Elke dag breekt er

20 woningen in Nederland

brand uit. Dit zijn ongeveer

7.000 woningbranden per

jaar. Daarbij vallen gemid-

deld 40 doden en raken 700

mensen ernstig gewond.

Rookmelders waarschu-

wen tijdig bij brand en zijn

daarom een goed middel

om bij brand tijdig te kun-

nen vluchten. Uit onderzoek

door de Stichting Nationale

Brandpreventieweek blijkt

dat de rookmeldercampag-

nes van 2006 en 2007 een

positief effect hebben ge-

had. Het aantal huishoudens

met rookmelders is na twee

campagnes gestegen van

60% naar 68%.

Nationale

Brandpreventieweek

De Nationale Brandpreventie-

week is een initiatief van de

Stichting Nationale Brand-

preventieweek. Het doel van

de Brandpreventieweek is de

aandachtvan het Nederlands

publiektevestigen op brand-

veiligheid en -preventie. De

brandweer helpt bij het

bereiken van deze doelstel-

ling, leder jaar wordt de

Brandpreventieweek gekop-

peld aan een centraal thema.

Voor 2008 isdit thema rook-

melders, net als in de jaren

2006 en 2007.

I 'A WlVA3 '9FiVM3 : 1

Klaverjassen in de kantine van ZSC

ledere dinsdagavond speelt een enthousiaste groep kla-

verjassers in de kantine van de Zandvoortse Sport Combi-

natie (ZSC). Voor uitbreiding van deze club is men op zoek

naar gezellige klaverjassers.

gezell

geze

Er wordt iedere dinsdag-

avond vanaf 20.00 uur

gespeeld in de kantine van

ZSC (voorheen handbalkan-

tine) aan de Duintjesweg,

achter de Korver sporthal.

Het inschrijfgeld bedraagt

€ 2,- per avond. Het is een

ge groep, in een

ige kantine, die ze-

ker niet met het zoge-

naamde ' mes op tafel'

speelt. Geïnteresseerden

kunnen voor nadere in-

formatie bellen met Hans

Paap, tel. 025-5717397 of

06-36534808.

DIER VAN DE WEEK
De hond van deze week is een bouvier reu van 8 jaar en

zelfs vooreen bouvier is hij vrij groot. Maar TimO is een

ongelofelijke lieve zachtaardige hond, altijd vrolijken altijd

in vooreen wandeling. Het liefst loopt hij lekker met een

paar andere honden te darren.dat vindt hij geweldig. Bij

kleine hondjes kan hij nog wel eens een beetje opdringerig

zijn, maar hij heeft nog nooit gevochten. Het is echt een

grote goedzak. Naar katten kijkt hij eigenlijk niet echt om,

maar daar moet natuurlijk rustig worden aan gewend.

Timo kan waarschijn lijk wel even alleen zijn, want hier in de kennel is hij vrij rustig. Dat

geeft natuurlijk geen garantie, maar het is in ieder geval een goed teken! Verder is Timo

gewoon een schat van een hond, die het heerlijk vindt om zoveel mogelijk aandacht te

krijgen, kinderen zal hij daarom waarschijnlijk alleen maarsuperleukvinden. Hoe meer

zielen hoe meervreugde! Dat is zijn motto.

Wel heeft de vacht van Timo wat extra aandacht nodig, wij hebben hem in de opvang

helemaal moeten scheren, want deze man had ongelofelijk lang haar, waar nooit echt

een borsteltje doorheen was gegaan. Een grote puinhoop was het. Nu alles eraf is, voelt

onze Timo een stuk beteren zeg nou zelf... Is ie niet ongelofelijk knap?!

Kom kennismaken met Timo of meteen heleboel andere leuke dieren in het dierentehuis

in Zandvoort. Keesomstraat 5, open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en

16.00 uur. Tel. 571 3888 of kijkopwww.dierentehuiskennemerland.nl.

VOETBAL -zondag

Armoede troef

bij zondag team
Het zondagelftal van SV Zandvoort is nog steeds in de hoek

waar de zware klappen vallen. In een rechtstreeks duel te-

gen mededegradatiekandidaat SVIJ uit Umuiden konden

onze plaatsgenoten weer geen vuist maken en verloren

kansloos met maar liefst 0-10.

De Zandvoortse zondagtrai-

ner Jamal moet er bijkans

slapeloze nachten van krij-

gen. Zijn selectie-elftal staat

troosteloos na zes wedstrij-

den met nul punten onder-

aan en heeft al 46 doelpun-

ten om de oren gekregen.

Ook zondag was het weer

'feest', maar dan voor de te-

genstanders. De IJ muiden se

gasten speelden zoals zij dat

wensten en lieten niets over

van de al zo vaak geplaagde

Zandvoortse defensie. En op

de korte termijn is er waar-

schijnlijk ook weinig aan te

doen. De betere spelers zijn

na het vorige seizoen naar

de zaterdagafdeling gegaan

en veel is er niet voor in de

plaats gekomen. Een enkele

talentvolle jeugdspeler daar-

gelaten, hebben de meeste

spelers in deze klasse niets

te zoeken. Zonde van alle

energie die erin wordt ge-

stoken.

Overige uitslagen 4e klasse

D: Bloemendaal -Geel Wit,

4-0; DSK - Concordia, 1-2;

Al I ia nee - Zwanenburg,

3-3 en Olympia Haarlem -

Ripperda werd bij een 1-1

stand vlak voortijd gestaakt

vanwege een zware blessure

van de scheidsrechter.

HANDBAL

ZSC handbalsters

goed op dreef

Het eerste dameshandbalteam van ZSC heeft de eerste

helft van de veldcompetitie afgesloten met een 13-8 over-

winning op het tweede team van Vido uit Purmerend. Door

deze overwinning bezet het team de tweede plaats achter

het nog ongeslagen Aristos uit Amsterdam. ZSC won vijf

van de zeven wedstrijden, speelde er een gelijk en verloor

alleen van koploper Aristos.

Van meet af aan probeer

de ZSC de tegenstandstei

hun wil op te Ie;

Purmerendse dam
Je

weinig toegaven. Halverwege

was echter de weerstand van

Vido gebroken. Waar de pro-

ductie bij de gasten stilstond,

echter goed partij, zodat een wist de ZSC-aanval r
l
vijf

voor de toeschouwers aan-

trekkelijke partij handbal ont-

stond. Toen de goed leidende

scheidsrechter blies voor de

rust was de stand gelijk. De

6-6 gaf de verhoudingen in

de eerste helft goed weer.

Ook in het eerste deel van

de tweede helft was er een

gelijkopgaan de strijd, waarin

beide teams tot 8-8 elkaar

keer te scoren en daardoor

de eindstand op 13-8 te be-

paler.

Daphina van Rhee was met

zeven goals het meest pro-

ductief. Romena Daniels (3),

Laura Koning (2] en Martina

Balk maakten de dertien tref-

fers vol. In de komen de dagen

gaat ZSC zich voorbereiden op

d e zaalhand ba kompetitie.
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VOETBAL - ZATERDAG

Keeper houdt SV Zandvoort zaterdag in de race
Dat de keeper van het zaterdagelftal van SV Zandvoort een belangrijke rol vervult in het

veld, is al meerdere keren in deze krant te lezen geweest. Ook afgelopen zaterdag zorgde

Boy de Vet er hoogstpersoonlijk voor dat de wat magere voorsprong op Monnickendam

uiteindelijk een magere overwinning werd, 2-1.

T

Trainer Piet Keur heeft ook al

een aantal keren aangegeven

dat zijn spitsen te weinig sco-

ren. In zes du els maar zes keer

hetdoelvinden isgeen goede

zaak. Zaterdag was het niet

anders. Een geconcentreerde

Nigel Bergwas een ware plaag

voor de Monnickendamse

verdediging en ook Maurice

Moll kon er wat van. Maar

meer ook niet. Berg had de

mooiste 'balletjes' in huis

echter de doellijn passeren

was, mede door pech, iets te-

veel gevraagd.

Het eerste half uur van de

wedstrijd moest Zandvoort

aan hun gasten laten. Daarna

echter kon de bal wat beter

in de ploeg gehouden wor-

den en ontstond er druk naar

voren, iets waar Keur al we-

ken aanwijzingen overgeeft.

Tot de rust echter gebeurde

ervoor wat de stand betrof

niets. De tweede helft was

nog geen drie minuten oud

toen de goed leidende arbi-

ter naar de stip wees voor

een Zandvoortse penalty.

Een Monnickendamse ver-

dediger trok Moll dermate

hard en opzichtig aan zijn

shirt dat hem het scoren

onmogelijk werd gemaakt.

Remco Rondayverzilverdede

strafschop. Een kwartierlater

kon invaller Patrick van der

Oord de voorsprong verdub-

belen. Uit een fraaie voorzet

van Max Aardewerk kopte

hij snoeihard de bal tegen

de touwen, 2-0. Nauwelijks

een minuut later wees de

leidsman weer naar de stip

maar nu in het voordeel van

de gasten. Hans Engl moest

aan de nood rem trekken toen

aanvaller Daan van Schagen

doorbrak.Van Schagen zette

zich persoonlijk achter de bal

maar mikte niet goed waar-

door DeVet het leerweg kon

slaan. De rebound ging hui-

zenhoog over.

Een kwartier voor tijd werd

het 'billenknijpen' voor de

Zandvoortse fans. De Vet ver-

keek zich waarschijnlijk op

een voorzet die door Mart ij n

Molleman van richting werd

veranderd en via de paal het

Zandvoortse doel inging.

Tot overmaat van ramp kon

Moll in de 81e minuut ook

nog eens voortijdig het veld

verlaten. Een ordinaire na-

trap bezorgde hem een rode

kaart. Zan dvoort wenste ech-

tervoor het laatste offensief

van de tegenstander niet te

buigen en hield de drie zeer

welkome punten in eigen

huis.

Bij het ter perse gaan van

deze krant was nog niet dui-

delijk of de inhaalwedstrijd

tegen WV-HEDW komende

zaterdag gespeeld zal wor-

den. Die informatie zal waar-

schijnlijk via www.svzand-

voort.nl gegeven worden.

Overige uitslagen 2e klasse

A: ZOB- HCSC, 2-2; HBOK-
M arken, 1-2; Kennemerland -

DWA,i-i;Swift- Amstelveen,

2-1 en ZCFC- WV-HEDW, 2-0.

Olympische judoka

in Zandvoort

Ruben Houkeswasdinsdagmiddou ir\ Zandvoort De bronzen medaille

winnaar van de Olympische Speler: in Seijiaq bij de judoka's tot 60

kg., bracht een bezoek aan de Zandvoortse dependance van Kenamju.

Oorspronkelijk zou ook HenkGrol.de bronzen medaille winnaar in de

klasse tot 100 kg. aanwezig zijn, maar helaas was die op het laatst

verhinderd. Houkes beantwoorde vele vragen en deelde na afloop

handtekeningen uit.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunner wij' u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In Alfabetische volgorde) Gemeenschapshuis

Administratiekantoor Gemeente Zandvoort

K.Willemse Greeven, Makelaardij o.g.

Algemene uitvaartbegel idinB Harocamo

Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Autobedrijf KariMo Jobtide

Bertram & Brood KeurSchilders&KeurGlas

BloemsierkunstJef& Meijer Advocaten

HenkBluijs P. van Kleeft

Café Al ex Pluspunt

Café Neuf Popocatepetl

Café Oomstee Printing People

Café 't Badeendje Stichting Classic Concerts

Cense en van Lingen Uitvaartcentrum Haarlem

ChinChin Van Aacken Glaszetters bed rijf

Circus Zandvoort Van Schaik Omaco Makelaars

Danzee Vrijehuizenmarkt nl

Dorsman Assurantiën Zandvoort Optiek

.£>
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Zeestraat 46 "De Kippetrap"
Sfeervol ingericht cafébedrijf met een grote complete horeca keuken,

opslag, kantoorruimte, 2 moderne separate toiletgroepen, knusse

souterrainwoning met eigen entree en fraaie royale bovenwoning

(ca. 90m
2

) met eigen opgang. Dit bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat

met diverse hotels, pensions en restaurants. Het gezellige centrum, station

en het strand liggen op steenworp afstand van de Kippetiap.

• Het pand is geheel leeg te aanvaarden

• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 31 7 mz

Vraagprijs: €695.000,-- Incl. goodwill en Inventaris
&>

Zeestraat 58 'Pension Mara'
Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als

pension met 12 kamers (incl. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin

(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed

onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van

het strand en midden in het centrum.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)

G ebruiksopp erv lakte ca. 250 m2
(exd. de balkons en bergingen)

Perceeloppervlakte 305 m2

Inhoud ca. 740 ms

Vraagprijs: €795.000,-
<&>

Burg. Engelbertsstraat 72
Hotel/ Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van

Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede

uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill

restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag

en heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant. Op de 1*

etage is behalve vier 1-persoonskamers ook een 4-persoons appartement te

vinden. Op de 2e etage zijn nog eens acht 1 -persoonskamers.

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70

• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m2

Vraagprijs € 845.000, -

<S>
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Beachpopsingers

naar Korenslag

BRIEK
Heden&verleden

Huis in de Duinen

Geen Zandvoorts geld

op IJslandse bank

Het 'spaargeld' van de gemeente Zandvoort staat niet op

buitenlandse rekeningen. Dat zei wethouder Gert Toonen

tijdens de behandeling van de begroting in de integrale

commissie Planning & Control. Zandvoort heeft slechts i

buitenlandse rekening en welbij ING Duitsland. Die wordt

alleen gebruikt om boetes van Duitse toeristen te innen.

Voor de rest is gemeente

Zandvoort een 'modelge-

meente' waar de minister

van Financiën, Wouter Bos,

trots op kan zijn. Zandvoorts

geld staat uitsluitend op

Nederlandse banken waar-

onderde puur degelijke Bank

der Nederlandse Gemeenten

(BNC). De gemeente heeft

alleen rekeningen courant

bij deze banken, geen depo-

sito's.

Uit de Programbegroting

2009 blijkt dat de gemeente

Zandvoort iets minder dan 4
miljoen euro in de algemene

reserve heeft. Er is uitsluitend

belegd in aandelen ENECO

en in aandelen BNG vanuit

de publieke taken van de

gemeente. Daarnaast heeft

de staat nog een schuld aan

de gemeente van nog geen

€ 30.000.

De woordvoerder van de

Gemeente benadrukt dat de

Provincieen degetroffen ge-

meenten hebben vertrouwd

op de toezichthouders en

hun oordeel. "Voor Icesave

en Landsbanki stond het

licht op groen. Ze mochten

de Nederlandse markt op.

De getroffen collega's heb-

ben zich keurig aan de re-

gels gehouden en alleen

gebankierd bij instellingen

die volgens de toezicht-

houder veilig waren. Met

andere woorden: het had

gemeente Zandvoort ook

kunnen overkomen", aldus

de woordvoerder.

BSBB
IJslandse bank

'Zandvoort zag bet al

aankomen en heeft het snel

allemaal uitgegeven!'

NAJAARS ACTIE

Bij aankoop van een

bril met varilux glazen

handgemaakte

wijnglazen cadeau

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Directeur ZorgContact weerlegt

uitspraken PVV-kamerlid Agetna

In de Tv-uitzending van Pauwen Witteman van donderdag 16 oktober was Fleur Agema

te gast. Mevrouw Agema,Tweede Kamerlid voor de PVV, heeft kamervragen gesteld over

vermeende toestanden in het Huis in de Duinen. Twee weken na het behalen van het

bronzen keurmerk staat het HID in een kwaad daglicht en haalt de landelijke media.

Enkele maanden geleden

kreeg mevrouw Fleur Agema

op haar wekelijkse inloop-

spreekuur een groepje van 3

mensen dat melding maakte

van mishandeling, verwaar-

lozing en een abnormaal

hoog aantal sterfgevallen

op afdeling de Branding. Op

deze afdel ing ver blijven over-

wegend mensen meteen ge-

vorderde dement ie. Mevrouw

Agema kwam persoonlijk

naar het Huis in de Duinen

en sprak met directeur Ger

Mulder, overigens zonder te

vermelden dat zij 's avonds

in het Tv-programma aan-

wezig zou zijn. Mulder, die

later die dag door de redac-

tie van Pauw en Witteman

werd uitgenodigd om ook

gesprekspartner aan tafel

te zijn, nam de uitnodiging

graag aan. Echter vanwege

het nieuwsitem Aboutaleb

wel of geen burgemeester

van Rotterdam, schoof Job

Cohen aan en was er geen

plaats voor Mulder. Hij heeft

toen telefonisch zijn reactie

op de aantijgingen gegeven,

waarvan helaas geen woord

tijdens de uitzending is weer-

gegeven.

Wat is er werkelijk aan

de hand?

In april dit jaar is bij de in-

spectieeen anonieme klacht

binnengekomen over ver-

meende misstanden. Omdat

deklacht anoniem was, wilde

de inspectie deze niet in be-

handeling nemen. De direc-

tie van stichting Zorgconta et,

waar het Huis in de Duinen

onder valt, nam de klacht wel

serieus en gaf een extern bu-

reau opdracht een onderzoek

in te stellen. Dat onderzoek

heeft in juni en juli plaatsge-

vonden, waarbij 23 medewer-

kers gehoord zijn. De uitslag

was dat er twee incidenten

hadden plaatsgevonden. De

onderzoekscommissie vond

weliswaar dat er sprake was

van onprofessioneel gedrag,

maar van te weinig gewicht

om disciplinaire maatrege-

len te nemen. De conclusies

van het onderzoek zijn met

de medewerkers besproken

en erzijn maatregelen geno-

men om de sa menwerking te

verbeteren. De inspectie is

voortdurend betrokken ge-

weest bij het proces.

vervolg op pagina 3

Wintertijd
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' Speculaasbrokken € 4,95

' Broodje tonijnsalade € 2,95

1 Speculaasstaven € 4,95

' Cake naturel en

chocolade-marmer € 4,50

• Weekendtaartje € 7,95

Stap ook eens binnen

voor een heerlijk kopje

koffie met een gebakje.

Auto Strijder
Zie onze advertentie

pagina 20

Introductie nieuws Golf

hulpverlening

ligt ter inzage bij de

centrale balie in het Raadhuis

s



FAMILIEBERICHTEN

Um'eUvackt is oveueden mijn bioeh

Cnaïles J^avia Jonann J(üik

op de leeftijd van 78faak.

ilamens de fa/iuke

LoVtespondenheadles:

zJ-OweX flash J-aken J4ouse

flash -Lodlov,'

Coimtyjktaq slihe SV 83^bH)

(Lngland, lA.^K,

r-De crematie zal ui besloten h.:;!.q olaatsvuiden.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uifratirt ~

~ Verzorging van overledene^^m
- Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023-7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evcrt H. Schweitzer

Voor een stijlvolle ei\ \vrzorgde uitvaart

Sinds 1992 uw uitvaart

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

ft
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

WATERSTANDEN

OKTOBER

Hoog

W
Laag

A
Hoog

T
Laac

E

Hoog

R
Do 23 07.10 11.35 19.04

VF! 24 00.25 08.44 12.56 20.35

Za 25 01.35 09.44 13.56 21.45

Zo 26 02.23 10.00 13.45 21.34

Ma 27 02.09 11.15 14.30 22.24

Dl 28 02.49 10.45 15.06 23.04

Wo 29 03.26 11.14 15.46 23.45

Do 30 04.06 11.54 16.18

EVENEMENTEN AGENDA

5l
Jef $• Hsnk

UJU

Bloemen Klewrenje dcuj

Haltestraat 6} Zanckjort td.i 02}-;/ 120 éo

[fti o:

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrij

Witte Veld 55, 2041 GB te Zandvoort.

72 -Mob..-06-45304531 • E-mail: kittywillen

F

se@planet.nl

KERKDIENSTEN
ZONDAG 26 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastorC. van Po [vliet

Oktober

25+26

26

Wintertijd - Zaterdagnacht om 03.00 uur

gaat de klok een uur terug

Nacht van de Nacht- Voor 1 nacht wordt het licht

gedoofd, in het kader van de energiebesparing

Finaleraces- Circuit Park Zandvoort

Rommelmarkt- in cl. kleding beurs

Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

November

Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort

Intocht Sinterklaas

Mainstream Jazzcombo - in Take Five,

aanvangiö.oo uur

Classic Concerts- Protestantse Kerk

Sinterklaasmarkt - Rommelmarkt in

Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

Feestmarkt - Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

30

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 1 3.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023- 5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06-1448 2685 'joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Begroting in één oogopslag

De behandeling van de Programbegroting in de integrale

commissie Planning & Control, vorige week dinsdag en

woensdag, heeft weer de nodige discussie opgeleverd. Het

college stelt onder andere een aantal belastingverhogin-

gen voor. Een extra verhoging van de Onroer endzaakbelas-

ting (OZB) die het college voorstelt (5%), is voor de VVD een

halszaak. Fractievoorzitter Fred Paap wenst niet akkoord

te gaan met een verhoging van meer dan 2,5%.

Het college heeft een slui-

tende begroting aan de

commissie aangeboden.

Dit is het gevolg van het

schrappen van beleid en van

nieuw beleid, keuzes dus die

het college heeft gemaakt.

Wethouder Toonen vindt

deze keuzes verdedigbaar

en heeft tevens gekeken

naar meer inkomsten voor

de gemeente om beleid dat

het college graag overeind

wil houden te kunnenfïnan-

cieren. Die extra inkomsten

moeten voor het grootste

deel komen uit een meer

dan trend matige verhoging

van de OZB, de verhoging

van de 'veegkosten' en de

verhoging van de toeristen-

belasting. "Wij vinden dat

zeer verantwoorde en wel-

overwogen keuzes", aldus

Toonen.

Komende week zal de ge-

meente een extra katern

met de 'begroting 20og in

één oogopslag' publiceren

in de Zandvoortse Courant.

Daarin geeft de gemeente in

het kort en helder aan wat

er komend jaar zoal staat te

gebeuren op financieel en

beleidsmatig gebied. De be-

handeling van de begroting

en onderliggende stukken,

zoals de belastingvoorstel-

len, zal gebeuren in 2 raads-

vergaderingen en wel op 4

en 5 november aanstaande.

Deze vergaderingen zijn

openbaar en hebben een

aangepaste aanvangstijd,

namelijkig.oo uur.

pluspunt Buitens

Openings

hooi

tijden

e opvang D

an groep 1 tf

.ar, 07.30 -
i

Boomhuc
akintie opving.

30 uur

De Boomhut

t met een gerlt
apvang voor l

t afwezig zijn

„tod

Sp,i,„™,„d re kinderen

dingen leren

Hm.,

Cre

elijke sfeer 3 lezier

Flemi

T: 023 -57 173 73

jrstraac 55

57 40 330

2041 VW Zand
F: 023-57 16 865

oor.

infolJÜpluspuntzï.ndvoort.nl ï.pluspuntzandvoortnl

CARTOON
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Kostverlorenpark presenteert beheerplan

De eigenaren van het Kostverlorenpark hebben vorige

week vrijdag een beheerplan voor hun eigendom gepre-

senteerd. Daartoe hadden zij de bewoners van het bunker-

dorp, omwonenden en belangstellenden uitgenodigd in De

Krocht. Aanwezig waren eveneens een vertegenwoordiger

van Landschap Noord-Holland en de groenbeleidsmede-

werkster van de gemeente, Hilde Prins.

Met het oog op herstel

en behoud van de na-

tuurlijke waarden in het

Kostverlorenpark is ruim

een jaar geleden, op ver-

zoek van de eigenaren, door

Landschap Noord-Holland

een beheerplan opgesteld

voor het Kostverlorenpark.

Dit beheerplan is afge-

stemd met provincie en ge-

meente en omvat het gehele

Kostverlorenpark van onge-

veer 14 hectare dus zowel het

zuidelijk deel inclusief het

bunkergedeelte, als het noor-

delijk deel bij het Visserspad.

Het niet bunkergedeelte van

het Kostverlorenpark is te-

vens beschermd natuurmo-

nument en aangewezen als

een Natura 2000 gebied.

Vooral het kappen van een

flink aantal bomen lag erg

zwaar bij de toe hoorders die

voor een redelijk volle zaal

zorgden. Men is bang dat

er een groot aantal vogels

door zal verdwijnen. Ook is

men bang dat een gedeelte

van het park opgeofferd zal

worden voor de bouw van

woningen. Gert Scheffer,

bewoner van de jhr. Ouarles

van Uffordlaan:"Tussen mijn

pand en het pand van mijn

buurvrouw is een kaveltje

dat niet bebouwd is. Toen

wij hier kwamen wonen
kregen wij van de gemeente

de garantie dat er niet op ge-

bouwd mag worden omdat

het beschermd natuurge-

bied zou zijn. Wij gebruikten

het pad dat erlangs loopt

om in onze achtertuin te

komen net zoals mijn buur-

vrouw, recht van overpad

dus en al vanaf het begin in

de tachtiger jaren. Nu blijkt

dat de eigenaren het willen

verkopen om er een villa op

de bouwen en van de op-

brengst het achterstallige

onderhoud van het park te

financieren. De gemeente

zou dan het bestemmings-

plan moeten veranderen.

Toen wij hier op reageerden

middels een brief aan de ge-

meente, kregen we met de

kortste keren antwoord en

een onderhoud. Toen wij op

het raadhuis kwamen, wer-

den we te woord gestaan

door twee wethouders en

twee beleidsambtenaren;

een nogal zware 'delegatie'

dus. Die kon bij ons het ge-

voel van onbehagen echter

niet wegnemen. Nu zijn we
al een paar maanden verder

en krijgen we alleen nog

maar bevestigingen van aan-

komst van onze verdere cor-

respondentie. Het gedeelte

tussen onze woning en die

van de buurvrouw is hele-

maal niet geschikt om een

villa te bouwen. Wij hebben

losstaande panden gekocht

en daar moet minimaal 3

metertussen zitten. Verder is

erop de te kening te zien dat

de garage van de te bouwen

villa achteruit is gesitueerd.

Dat kan helemaal niet want

daar ligt een bewoonde bun-

ker. Op de tekening staat

die echter anders geplaatst

dan in de werkelijkheid. En

dan nog iets: er leven daar

zandhagedissen en die zijn

beschermd! Indebuurtfluis-

tert men dat de burgemees-

ter er zijn oog heeft laten

vallen. Of dat waar is, is een

tweede."

VE RVO LC Directeur ZorgContact-pagir

Hoog sterftecijfer?

Mevrouw Agema had per-

soonlijk in het plaatselijke

krantje (?) de sterftegeval-

len geteld en kwam op 26 in

1,5 jaar terwijl volgens haar

11 normaal geweest zou zijn,

in geval van hoogbejaarde

leeftijd zou een aantal van

16 aanvaardbaar zijn. In wer-

kelijkheid zijn in 2006 acht

bewoners van de Branding

overleden, in 200716 en tot

nu toe in 200812. Gemiddeld

zijn de afgelopen zes jaar 10

bewoners perjaaroverleden

meteen gemiddelde leeftijd

van 88 jaar.

Objectief, open en eerlijk

Mevrouw Agema is voor-

nemens de staatssecre-

taris te verzoeken een

onderzoek te laten doen.

Zij kan zich de moeite be-

sparen. Vrijdagmorgen om
08.00 uur heeft directeur

Ger Mulder de inspectie

Volksgezondheid zelf bena-

derd met het verzoek een

onderzoek in te stellen naar

de aantijgingen. "Wij zijn

een open organisatie. We
hebben niets te verbergen.

We hebben niet voor niets

het bronzen keurmerk be-

haald", zegt hij. Een aange-

slagen medewerkster van de

Branding geeft als commen-

taar op de uitzending: "Dit

hebben wij werkelijk niet

verdiend. Denk je nou echt

dat als dat waar was, wat

opTV gesuggereerd is, dat ik

nog met goed fatsoen door

het dorp durfde te lopen?"

Ook de huisartsen Scipio-

Blume en Paardenkooper,

alsmede de verpleegartsen

zijn verontwaardigd. Zij zijn

immers de eersten die mis-

standen zouden bemerken.

Ook wethouder Toonen

is onaangenaam verrast.

Hij is niet alleen kritisch

over het Tweede Kamerlid

Agema, maar ook over de

wijze waarop de journalis-

ten Pauw en Witteman dit

item gepresenteerd hebben.

"Door onzorgvuldig werken,

geen controle op de feiten

en geen hoor- en wederhoor,

kon mevrouw Agema goed-

koopscoren en dat gebeurde

over de rug van psychogeria-

trische patiënten, hun fami-

lie en de medewerkers van

het instituut."

COLUMN
Blaffende

honden
En opeens was ie er. De hond.

Nou ja. Meer een kruising tus-

sen een Kees en een Fox. Mijn

oudste zus had hem gekregen.

Na ja ren lang soebatten en sme-

ken. Loekie werd hij genoemd.

Ik kan het me herinneren als

de dag van gisteren. Als een

witte tornado kwam hij in de

familie terecht.We waren er al-

lemaal dol op. In het begin dan

hoor... Wat een witte pluizenbol.

Allerliefst. De pluizenbol had

echtereen minpuntje. Want

blaffen dat hij deed! Zodra er

iemand aanbelde schoot hij

als een speer naarde voordeur.

Luid grommend en keffend.

Gèk werd ik ervan. De postbo-

de durfde amper nog een brief

door de gleuf te gooien.

Verder was het een lief beest.

Behalve als hij in de smurrie

rond had gerold. Grijs en stin-

kend kwam 'ie thuis. Moest

grote zus hem onder de douche

schoonwassen.

Heb ik daarom zo een hekel

aan blaffende honden in onze

Spaanse flat? Er wonen hier

veel van die lawaaimakende

viervoeters. En zodra een ar-

geloze bewoner zijn hond

buiten uitlaat is het alarmfase

róód. Is het één kakofonie van

lawaai. Ik ben geen hondenha-

ter. Maar ze mogen ervan mij

een geluiddemper op zetten!

Er zijn zelfs mensen met twee

of drie honden op hun balkon!

Dan weetje misschien hoe dat

klinkt. Gelukkig wonen we vlak

aan zee. En maken de golven

ook flink wat lawaai. Het is ook

fijn, dat het fenomeen hond-

op-een-flat wat afneemt. Het

wordt dus wat rustiger.

Wat wel weer heel braaf is, zijn

de poepzakjes. Elke honden-

bezitter heeft die bij zich. Ze

worden ookwerkelijkgebruikt.

Volgens mij is het zelfs verplicht

om zo'n ding aan je riem mee

te dragen. Dat ze dan ook nog

worden gebruikt is mooi mee-

genomen. Ach. Als ik

weer thuis ben zal ik Üj

misschien die blaf- E

fers missen. Want dan 2

moet ik ook het milde v
Spaanse klimaat mis-

"J§

sen.Hasta luego. 3
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Take Fïve
mlevnrd Panlus Loc

@&tamwnt ma
Driegangen-menu

€32,50

GEROOKTEEENDENBORST
met dressing van cranberry

HAZEPEPER OP TRADITIONELE WIJZE
met kastanjepnree

APFELSTRUDEL
met kaneelijs

lïergangen-menu €39,50

lïjfgangen-menu €46,50

Voor reserveringen: 023-5716119 info* ïïtfaz nl

fchoivlcik.nl

presenteren samen

op zondog 26 oktober

EMDfECJT
nnniEiMCEf 2008

en natuurlijk de uitreiking van de

ICIIGIYKIK BOKfMIÜ!
met een /petterend optreden van

Timcicss
Groli/ Entree

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
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Café Oomstee
xanviKig 21.00 t/ar

Wmiwè
Wïnterserte met nog meer nJeww* DVD's.

Hoofdprijs: Weekend/Stedentrip tw.v. €500,-

vQor 2 parsorrnji >! Beleef 't mee--- in Qomslee-

Vrijdgg3l oktober. JAZZ

Karen Neumanrt (USA)
& Swinghouse (5 pers-band)!

Ton Ariesen - Zees-Tra-ar 62 - Zandvoort - 023 573 67 27 - www.aojrrsfea.nr'

Appeltjesdag

Voor het bestuur van het Genootschap

"Oud Zandvoort" zoeken wij kandidaat

bestuursleden die de komende jaren een actieve

rol in onze vereniging willen gaan spelen.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van

Zandvoort, denkt u een bijdrage te kunnen

leveren aan het uitdragen hiervan en wilt u

deze ideeën graag omzetten in concrete ac-

ties? En wilt ii daarnaast ook nog meedenken

over het te volgen beleid van onze vereniging

voor de komende jaren? Reageert u dan nu!

Vej'gaderfrequeiitie en tijdsbeslag:

Wij vergaderen twaalf keer per jaar in

Zandvoort op de donderdagavond van 20.00

tot 22.00 uur. Daarnaast gaan wij er van uit

dat bestuursleden ook een actieve bijdrage

leveren aan de verschillende te organiseren

themadagen c.q. activiteiten. Het tijdsbeslag

van de bestuursfunctie bedraagt gemiddeld

1 a 2 uur per week, met pieken en dalen.

Afgelopen donderdag 16

oktober organiseerde de

Hannie Schaftschool weer

een appeltjesdag op school.

Het is een bijna jaarlijks te-

rugkerende traditie gewor-

den. De appels zijn door de

geplukt en zij hebben ge- bakoven ter beschikkingge-

holpen met het verwerken steld waar 2x16 bakplaten

van de appels. Ze werden vol met appelflappen in zijn

geschild, gesneden, ge- gebakken. De20oappelflap-

mengd en gemaakt tot ap- penzijndoordekinderenin

pelflappen. Peter Tromp van het Huis in de Duinen rond-

Kaas hu is Tromp heeft behal- gedeeld aan de blij verraste

kinderen van groep 8 zelf ve zijn kennis ook zijn grote bewoners.

Rommelmarkt / kledingbeurs bij Pluspunt

Zondag 26 oktober organiseert Pluspunt weer een rom-

melmarkt, dit keer gecombineerd met een kledingbeurs.

De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Tijdens

de markt zijn debenedenbar endebarin de foyer met kof-

fietafels geopend.

In verband met de grote be- zijn er weer kramen beschik-

langstelling en hetaantalte baar gesteld aan het Rode

verwachten deelnemers stelt Kruisen deStichtingTsunami

de organisatie hierbij ook de Weeskinderen. Genieten van

beneden- zalen beschikbaar een kopje koffie kan met ver-

ift aanwezig). Ook dit keer se Appeltaart, gebakken door

ii et Appeltaart Imperium. Alle

bezoekers ontvangen een gra-

tis lot waaropeen Appeltaart

van het Appeltaart Imperium

wordt verloot.

Voor deelname aan de

markt zijn deelnameformu-

lieren verkrijgbaar bij de re-

ceptie van Pluspunt Noord,

Flemingstraat 55. Detoegang

tot de markt is gratis en in de

wijk is vrij parkeren.

The Beach Pop Singers naar Korenslag
Tijdens hetAiGP weekend waren ze uitgenodigd om op te treden tijdens de uitreiking van

de Prix d'Humanité aan Marco Borsato. Nu is het Zandvoortse koor The Beach Pop Singers

ook uitgenodigd om deel te nemen aan het bekende EO tv-programma 'Korenslag'.

De leiding van het koor

werd vorige week verrast

met een telefoontje van

de EO of zij mee willen

doen. Met de lovende woor-

den "wat mooi" en het o.k.

teken van Marco Borsato

voor het Borsato-lied 'de

5peeltuin' nog in het ge-

heugen, heeft het koor be-

sloten om de uitdaging aan

te gaan.

l *

Op 25 oktobervertrekken zij

in alle vroegte met de bus

naar Hilversum, met als ar-

gument dat ze dan alvast

"lekker kunnen in zingen". Bij

terugkomstwachtereen lek-

kere lunch voor ze en gaan ze

weer verder repeteren voor

de komende optredens. Het

eerstvolgende optreden van

het koor is overigens in de

reeks Kerkpleinconcerten van

destichtingClassicConcerts

in de Protestantse kerk in de

Protestantse kerk op 16 no-

vember aanstaande. Drt con-

cert krijgt in de donderdag

daaraan voorafgaande nog

aandacht in deze krant. U

kunt de verrichtingen tijdens

Koren slag, en meer informa-

tie over het koor, vinden op:

www.thebeachpopsingers.

r
^poten uit het verleden

Op onze vraag van vorige week in de Zandvoortse Cou-

rant op welk dak het gefotografeerde beeld staat en

wie de achtergrond of de reden weet waarom het daar

geplaatst is, is een reactie gekomen. En wel van Martin

Bluijs, hij is de zoon van de toenmalige eigenaar van café

restaurant De Kousenpael. Zijn verhaal over het beeld

luidt als volgt.

Het beeld is in ig68 ge-

vonden in de duinen bij

Riche bad. Het is toen ver-

voerd, met toestemming

van de heer D. Pomper.op

een rode Honda bromfiets

naar café-restaurant De

Kousenpael. Daar heeft

het 2 jaar aan de achter-

kant van de zaak op het

plaatsje gelegen. Totdat

de heer C.G. Bluijs, eige-

naarvan De Kousenpael,

besloot een bar achter de

zaak te bouwen. Het beeld

is toen bovenop de punt

van het dak gemetseld. Het

beeld staat dus op het dak het beeld op het dak ge-

van hettegenwoordigecafé- metseld. Alleen de vraag

restaurant Neuf op de hoek hoe het beeld indeduinen

van de Swaluëstraat (aan de terecht is gekomen, zal al-

achterkant). U vraagt zich tijd een raadsel blijven,

misschien af waarom Martin

dit allemaal zo goed weet? Mart in, hartelijk dank voor

Hij was de persoon die op de je inbreng. Voor volgende

rode brommer het beeld van week gaan we weer op

Riche naar De Kousenpael zoek naar een spoor uit

heeft gebracht. Ook heeft hij het verleden.

Met OOG en OOR
lt>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Toen was het donker

Met de vele lichtrecla-

mes, straatverlichting en

verlichte gebouwen, is de

nacht in Nederland steeds

minder donker. Dat heeft

vervelende effecten. Bij de

mens kan het leiden tot

slaapstoornissen en bij

nachtdieren tot verwar-

's nachts te gaan dim-

men. Hierdoor zal een be-

sparing van 40% worden

bereikt. In een later sta-

dium kan gedacht wor-

den om een lichtplan voor

de Zandvoortselaan op te

stellen. Afgelopen jaar is

dit door het college van de

wensenlijst geschrapt.

Foto actie

Doe mee met de fotoactie

en maak de mooiste foto

van de Zandvoortse Nacht

van de Nacht! Lever daags

na 25 oktober uw duistere

meesterwerk in, die de kern

van de actie uitdrukt. De

mooiste foto krijgt een Senz

Storm bestendige pa rapk

op als karaoketalent van

Zandvoort? Inschrijving is

gratis en kan aan de bar tij-

dens de avonden geschie-

den.

Teruggeplaatst

Zeker een fijn berichtje is

dat de koperen lantarens

naast de trappen van het

Raadhuis na maanden af-

ng. Bovendien kost de fotowordt op degemeente- wezigheid op maandag
Verlichte nacht' veel ener- I ij ke website geplaatst. Uw 20 oktober weer terugge-

gie. Daarom wordten keer digitale foto kunt u sturen plaatst zijn. Zo te zien zijn

per jaar verzocht om met naarinfo@zandvoort.nl. ze opnieuw gemaakt en

de 'Nacht van de Nacht',

Verkeersborddit jaar op 25 oktober

te doen. Om tijdens

deze speciale nacht

de sterrenhemel

te bewonderen is

het Planetarium

Copernicus in

Overveen op 25 ok-

tober 's avonds van

20.00 tot 23.00 uur

geopend.

WEGOMLEGGING

is het raadhuis weer klaar

voor een mooi plaatje.

Zouden de lantarens

op 25 oktober ook

worden gedimd?

f HOTEL FABEI BEU

Licht wordt gedoofd

Tijdens de Nacht van de

Nacht doet ook de ge-

meente Zandvoort weer

mee. Zo zal de gemeente

het aanschijnlicht van

het raadhuis en van de

Protestantse kerk uit laten.

Verder zijn de volgende ge-

bouwen ook in het donker

gehuld: bij de watertoren

en Circus Zandvoort gaat

het gevelverlichting uit en

café Scandals zal de laser-

verlichting op die avond

niet gebruiken. Verder

wordt er een studie ge-

daan om de verlichting op

bepaalde doorgaande we-

gen, bijv. Zandvoortselaan,

Cerkestraat en Hogeweg,

Bazaar

De Protestantse kerk

aan het Kerkplein

organiseert op 1 no-

vembereen gezellige

Een oplettende bewoner bazaar in de kerk en in het

viel dit bord op dat langs de jeugdhuis. De opbrengst

Zeestraat isgeplaatstvanwe- is dit jaar bestemd voor

ge de wegwerkzaamheden

in de Kostverlo ren straat. Een

voorbijganger heeft er met

een viltstift 'Stadhuispraat'

bijgeschreven...

Winterkaraoke

Deze winter za

Oomstee weer

winterkaraoke worden ge-

organiseerd met als hoofd-

prijs een reischeque van

n café

1 grote

brandvrije gordijnen om
het zonlichtt.b.v. het orgel

te weren. Deze verkoopdag

is ongeveer 25 ja ar geleden

gestart door enkele men-

sen die voor bijzondere din-

gen geld wilden inzamelen.

De kerk is omgetoverd voor

een groot verkoopfeest

met zelfgemaakte hapjes

en drankjes, kerstkaarten,

boeken en nog veel aan di-

de

aar liefst € 500. De avon- verse attributen. Ook is er

worden georganiseerd op diverse tijdstippen een

op 22 november, 20 decem-

ber, 17 januari, halve finale

i4februari met op 14 maart

aanstaande de grote finale.

Wie volgt Joyce Vastehouw

loterij met gulle bijdrage

van de Zandvoortse on-

dernemers. Van 09.30 tot

16.00 uur is iedereen van

harte uitgenodigd.

^
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Kiwanis Politiek

Penthouse met drie slaapkamers, riante living van 70 m 2 met openslaande deuren

open Bulthaup keuken en twee badkamers gelegen op de zesde verdieping van Resider

II met panoramisch uitzicht oVer zee en duinen. WoonopperVlakte ca. 150 m 3
(eïcl. I

Eigen garageplaats en berging onder het woongebouw.

Optimale beveiligir

' Sainiiair Van Villen

Badkamer Voorzier

BUlthaup keuken v.

liftcode

'S Boi

hoogwaardige apparatuur

Marmeren vloer door gehele appartement

Terras Van 9 X 2,8 m op het westen

Garage bereikbaar Via elektrische deUr V.V. afstandsbedie

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Compleet gerenoveerde ruime ééngezinswoning met dakopbouw, patio en riant dakterras gelege

in rustige straat midden in het centrum. De Verrassende indeling maakt het Woonhuis ge

praktijk/kantoor aan huis of voor dubbele bewoning. Mogelijkheid tot 5 slaapkamers! Achter de woning

is een bijgebouw gelegen Van ca. 30 m', Welke eventueel geschikt te maken is tot gastenverblijf.

> WoonopperVlakte ca. 140 m 2 (excl. bijgebouw).

Bouwkundig gekeurde woning; keuringsrapport ter inzage bij de makelaar.

> Perceeloppervlakte 121 m"

> Dakterras Van circa 40 m*!l

> CV gas NefitHR combiketel

-il..t.

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Dit tweekamer-hoekappartement met bi

chalig appartementencomplex gen;

'an een lift en een trappenhuis. De bergingen bevinden

WoonopperVlakte ca. 55 m 1

Servicekosten €186,- per

Moderne badkamer V.V. do

Lichte Woonkamer met open keuken

Centrale ligging nabij Winkels en openbaa

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

let goed onderhol

het "G

jning me

Vergroot d

n uitgebouwde gezin?, een rustige straat deze uitstekend onde

n fraai aangelegde voor- en achtertuin. Deze ruime woning is aanzienlijk

een uitbouw aan de achterzi|de en een bij de woning getrokken bergruimte. TeVens is

de nok Van de tweede verdieping verhoogd, waardoor een extra woonlaag is gecreëerd. Parkeren is

mogelijk op eigen terrein aan de achterzijde.

Totale perceeloppervlakte 233 m z
.

i Totale WoonopperVlakte ca. 130 m'.

Zonnige achtertuin met vrijstaande stenen berging en achterom.

) Rustige en kindvriendelijke omgeving in de mooiste buurt Van ZandVoort.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Zandvoort - Hogeweg 56A
Tel 023 - 571 29 44
www.van5chaikomaco.nl

M Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266

Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408
www.omaco.nl

Onlangs stond in deze krant een artikel over de servkedub

Lions Zandvoort. Minder bekend is dat er sinds eind jaren

tachtig in Zandvoort, naast de Rotary waaraan wij binnen-

kort ook aandacht zullen besteden, nog een internationale

serviceclub bestaat: Kiwanis. Een introductie middels een

plezierig gesprek met de heren Cees Koenekoop en Bob

Wisman van de Kiwanis afdeling Haarlem/Kennemerland.

De oorsprong ligt ook hier in

de Verenigde Staten. Twee

Amerikanen kregen het idee

om mensen met uiteenlo-

pende beroepen samen te

brengen in een vrienden-

kring, met de bedoeling el-

kaar wederzijds te steunen

en te helpen. Dit leidde tot

de oprichting van de club in

Detroit op 2i januari 1915. Pas

in 1961 werd de eerste club

buiten Amerika en Canada

opgericht in Wenen, waarna

Nederland in 1965 volgde.

Momenteel heeft Kiwanis

clubs in 88 landen met in

totaal ca. 300.000 leden.

Betekenis

De naam Kiwanis is af-

komstig van de taal van de

Ochipew Indianen. Dewoor-

den'NunKee-wan-is'vormen

de basis. Er zijn drie verta-

lingen bekend: 'Wij drijven

handel', 'Wij maken plezier'

en 'Wij maken lawaai'. In

Nederland wordt de naam

Kiwanis tegenwoordig graag

uitgelegd als 'Laat zien wie

en watje bent'en 'Behandel

een ander zoals je zelf be-

handeld wil worden'.

Vriendenclub

Volgens Koenekoop en

Wisman heerst er in de afde-

ling Haarlem/Kennemerland,

op dit moment bestaande

uit circa 15 uitsluitend man-

nelijke leden, een nauwe
onderlinge vriendschap. "Wij

zijn een club van mensen, die

door het opzetten en u itvoe-

ren van activiteiten geld bij-

eenbrengen en dat geld dan

uitgeven aan goede doelen

voor met name het jongere,

behoeftige kind. De doelen

dienen echter vooral tast-

baar en controleerbaar te

zijn", aldus Koenekoop. Het

motto daarbij is: het leven

verbeteren op basis van

vriendschap en wereldwijde

dienstverlening.

Activiteiten

Voorbeelden van zulke activi-

teiten zij non der meen 4X per

jaar komt er een kleermaker

uit Thailand, bij wiemen kle-

ding c.q. een maatpak kan la-

ten maken; erworden rally's

georganiseerd; per opbod is

een door een kunstenares

beschilderde BMW motor

verkocht en beeldhouwer

Kees Verkade (erelid van de

club) heeft diverse keren

een beeldenserie gemaakt,

waarvan de Kiwanis een

deel van de opbrengst ont-

vangen. De projecten waar-

aan wordt gedoneerd zijn

ook heel divers: 20 oktober

a.s. krijgt een groep zwakbe-

gaafde kinderen een dagje

naar Duinrell aangeboden;

vorig jaar is een bedrag van

€ 5000,- geschonken aan

de Miss Minimastichting in

Haarlem, maar eveneens is

er een tuin opgeknapt en

voorzien van een jeu de bou-

lesbaan bijeen bejaardente-

huis in Molenwijk.

Het huidige ledenbestand

kan uitgebreid worden

naar maximaal 25 en zowel

Cees als Bob verwelkomen

graag potentiële leden bin-

nen en buiten Zandvoort,

die zich willen aansluiten.

De club komt twee keer in

de maand op maandag-

avond bijeen in Kraantje Lek.

Geïnteresseerden kunnen

contact opnemen via e-mail:

robwoelinga@quicknet.nl.

Parkeren Brederodebuurt voortgezet

Naaraanleidingvan de parkeerproef in de Brederodebuurt,

heeft een meerderheid van de commissie Raadszaken be-

sloten dit als beleid voort te zetten. Alleen het CDA heeft

nog wat bedenkingen en wil nog een aantal zaken bespro-

ken hebben die in het raadsvoorstel zouden moeten staan.

Een aantal insprekers was

zeer tevreden over de proef

die ervoor zorgde dat erveel

minder parkeerdruk in de

buurt is. Wel vond men het

jammer dat de strook par-

keerplaatsen aan de du in rand

van de Cort v.d. Lindenstraat

en de Frans Zwaanstraat

vrijwel ombenut is geble-

ven. Henk Kamminga pleit-

te voor een zo eenvoudig

mogelijke regeling voor die

plaatsen, die veel gebruikt

worden door mensen die

hun honden daar uitlaten

en niet van plan zijn om een

paar uur te blijven staan. El ly

de Vries, bewoonster van de

Vogelen buurt, was echter a I-

lerminst tevreden. Bij haar in

de straat is het nu af en toe

een gekkenhuis omdat daar

nog geen parkeerregime is.

"Wij hebben veel overlast

van vooral bestelbusjes van

Poolse werknemers die eerst

in de Brederodebuurt ston-

den. Ze zetten ze overal neer

en sommige bewoners kun-

nen slechts met moeite uit

hun opritten komen", zegt

zij.

De commissieleden waren

ook tevreden maar hadden

wel hier en daar kritische

kanttekeningen. Zo vroeg

Joke Draijer zich op een ge-

geven moment af waarom
er niet meer samen werd

gewerkt. "Het is toch het be-

lang van de Zandvoortse in-

gezetenen? Laten we dan sa-

men tot een nieuw integraal

parkeerbeleid komen", was

zij van mening. Een aantal

commissieleden wildegraag

dat er parkeerbeleid voor de

Vogelenbuurt komt. Daar

kunnen dan de bewoners van

profiteren. Volgens parkeer-

wet hou der Wilfred Tates ech-

ter is dat een moeilijke zaak.

"We hebben het regime voor

de Brederodebuurt al naar

voren gehaald, waardoor an-

der gepland werk verschoven

moest worden. Het is bijna

onmogelijk om nu ook de

Vogelenbuurt naar voren te

halen, mede omdat de afde-

ling sterk onderbezet is door

ziekte", zei hij in antwoord op

de vragen. Ook was hij het

met Cert-Jan Bluijs (CDA)

oneens over het budgettair

neutrale van de proef in de

Brederodebuurt. Bluijs: "Als

de bezettingsgraad van de

parkeervakken lager wordt,

kost het meer. U moet uw
best doen om die graad terug

te brengen op het niveau van

circa 85%. Dan zou het kun-

nen."Volgens de wethouder

is het natiën jaar echter wel

budgettair neutraal. Tates

stelt ook voor om het tarief

voorde duinrand te brengen

op€i per uur: "Daarmee kan

iedereen weer voor een bil-

lijk tarief daar parkeren."Ook

had de wethouder veel goede

zaken uit deze proef geleerd.

"Die zouden de basis kunnen

vormen voor een integrale

parkeervisie" zei hij.

Het 'Realtime' parkeren via

de GSM-telefoon, waardoor

men nooit teveel hoeft te

betalen, gaat zo snel moge-

lijk overal ingevoerd worden.

Zodra de 'oude' apparatuur

afgeschreven is, komt het

nieuwe systeem overal", al-

dus de wethouder. De com-

missie vroeg Tates wel om
het parkeerregime voor de

Vogelenbuurt.dat gepland

staat voor 2011, alsnog zo snel

als mogelijk in te voeren.
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FlyingDutchman
Wind regen of zonneschijn... luisteren naar The Flying Dutchman Jazzband is een droom voor

de ware liefhebber. Deze populaire formatie speelt over de hele wereld en brengt de oude stijl

jazz weer tot leven. Hun sound is al vanaf het begin zeer herkenbaar. Met eigen interpretaties,

arrangementen of composities van beroemde Amerikaanse meesters. The Flying Dutchman is

het visitekaartje van de traditionele jazzmuziek uit Nederland. Ze staan garant voor professionele

vertolkingen van traditionele jazzmuziek op wereldniveau!

Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Ada Mol
Dorpsgenoot Ada Mol is sinds kort een belangrijke verte-

genwoordigster van de badplaats geworden. Tijdens de

slotmanifestatie van Kunstkracht 12 heeft de jury haar uit-

gekozen als 'Dichter bij Zee'. Met haar gedicht over de AiGP

werd haar droom bekroond. Wij spraken snel met haar af

om nader kennis te maken.

Ada is voor de komen de twee ja ar door de gemeente,woning-

bouwvereniging EMM en stichting Kunstcircus Zandvoort

aangesteld als 'stadsdichter'. Haar taak is zoals ze het zelf

zo mooi verwoord:"Om nieuwe denkbeelden te gaan neer-

zetten waar alle facetten van Zandvoort i

belicht/'Geen gemakkelijke opdracht maar

ondersteuning van haar

Ada beslist gaan lukken.

worden

nan Rob zal het

Terugblik

Optweeënhalfjarige leeftijd kwam
Ada met haar ouders, broer en

zus naar Zandvoort. Haarouders

waren kustbewoners, haar moe-

der kwam uit Bergen en haar

vader uit Egmond a/d Hoef, dus

Zandvoort was als woonplaats

een goedalternatief.Ada heeft met

veel plezier de Mariaschool en de

Wim Certenbach MULO doorlopen.

Daarna ging ze met haarfiets en late

met 't brommertje naardeAcademie voo

Fysiotherapie in Bloemendaal. Ada is een

leergierig persoontje en ze breidde haar studie

uit met manuele en geriatrische fysiotherapie en po-

dologie. Gedurende 3 2 jaar werkt ze als maatschapslid in een ze de damescompetitie begeleid en 's winters staat skiën

Za ndvoortse pa rticulieregroeps prakt ijk. Ze is vakinhoudelijk op haar verlanglijstje. Verder gaat ze samen met haar man

gene die me heeft aangezet om mijn eerste gedichten bundel

ADAcadabra uit te geven. Sindsdien ben ikmeverdergaan

verdiepen in het dichten. Het komt gewoon op je pad want

eerlijk gezegd heb ik nog nooit op creatief vlak geschreven. De

enigewerkstukkendieikmaakzijndepatiëntenverslagen.Na

mijn debuut als dicht er ben ik van af 2007 lid geworden van

de'Dichterskringde N ieuwe Eglantier',waar we de gedichten

van elkaar lezen en bekritiseren. In 2006 heb ik tijdens het

dorpsom roepersconcours enkele gedichten voorgedragen. In

2008 heb ik meegedaan met de Haarlemse Poëzieprijs waar

ik de 17e plaats bereikte. Dus een beetje ervaring had ik al op-

gedaan toen ik me aanmeldde voor de titel Dichter bij Zee."

Ondertussen heeft Ada haar vuurdoop al ge-

had want vorige week ze heeft zich in de

Waag in Haarlem als de Za ndvoortse

stadsdichter gepresenteerd en op

29 november is ze in Lelystad

aanwezig voor de Nationale

Stadsdichtersdag. Ook de

media hebben haarontdekt,

zo heeft zeeën interview bij

RTV N-H gemaakt waar-

bij ze haar gedicht AiGP

voorlas in de pitsstop. Het

interview zal een dezer da-

gen bij het programma van

'Van Zuks Dus'worden uitge-

zonden.

Overige bezigheden

Het is niet al leen maar dichten wat de

klok slaat. Ook op sportief gebied is Ada

actief, zo is ze lid bij Tennis Club Zandvoort waar
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Weekend we erb er ic ht Zandvoort en omgeving

Vrijdag regenachtig en kil

Het is geen uitgesproken regenweek deze keer en dat

komt door een relatief gunstige ligging van Nederland

ten opzichte van de weersbepalende hoge - en lage-

drukgebieden. Door de bank genomen blijven we de

rest van de week bivakkeren tussen enerzijds diepe

depressies ver ten noorden van ons en anderzijds een

gebied met vlakke hogedruk ten zuidwesten van Ne-

derland. In Zeeland zeggen ze dan dat ze een beetje

tussen smal en dwars verkeren.

actief bij de Eerstel ij nsover leg Zandvoort (ELSO). Bovendien

heeft ze zich ingezet voor bijzonder schoolgym n ast iek, was

ze 20 jaar als fysiotherapeute aan het Strand hotel verbon-

den en gaf ze in verzorgingstehuizen 'meer bewegen voor

ouderen'. Dus al met al was en is Ada een bezig bijtje.

Dichter bij Zee

Maar hoe is ze dan tot dichten gekomen? "Gewoon door

toeval" vertelt Ada, "ik ben gestimuleerd en geïnspireerd

door een bijzondere vrouw, Wanda Sieradzka. Zij was de- wel goed!

Rob graag naar het theater, het liefst cabaret, en ook reizen

vindt het echtpaar Mol een fijne bezigheid. Daarbij staan

de cu Ituuren het bezoeken van musea hoog in het vaandel.

Daarnaast speelt Ada alleen voor het thuispubliek piano

en straks is er een nieuwe huisgenoot, hond Micky, waar ze

heerlijk mee gaat wandelen. Nee, Ada verveelt zich beslist

niet, daar hoeven we ons niet bezorgd over te maken. Ze

heeft ai allerlei creatieve ideeën hoe ze haar nieuwe taak

als woordkunstenaar gaat invullen. Zeker weten: dat komt

IJzerhandel Zantvoort
, J^Sa1*^ Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montage-dienst

bij U aan Huis

&L Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

We hebben ook op deze

donderdag nog een lange

periode met nagenoeg

droog weer in Zandvoort.

Wel zagen we het kwik

al inleveren na afgelopen

maandag. Met een graad

of 13-14 is het ook vandaag

(donderdagmiddag) wel

bekeken en tevens zijn de

nachten inmiddels weer

minder zacht geworden.

Vooral de voorbije gaf zelfs

wat grondvorst in de bin-

nenduingebieden richting

Bentveld, maar op de bou-

levard en aangrenzende

gebieden bleef het boven

de5°C.

Op vrijdag kan een volgen-

de storing ons weer met

regen bereiken en het blijft

dan ronduit kil overdag.

Waarschijnlijk beleven we
dan aansluitend (voor de

derde keer op rij) een hele

aardige zaterdag. Zondag

geeft dan vervolgens weer

minder weer af met een

grote regenkans.

De landelijke regenhoe-

veelheden deze maand zijn

inmiddels flink opgelopen

en opvallend zijn de grote

regionale verschillen. In

delen van Noord-Brabant

is nog maar 45 millimeter

regen naar beneden ge-

komen. Echt veel water

kwam er vooral begin

oktober naar beneden in

het noordwesten van het

land, waar de teller soms

al op meer dan 150 milli-

meter staat. Zandvoort en

Bentveld zitten inmiddels

op ruim 90 millimeter

maandregen.

Op de middellange ter-

mijn wordt het mogelijk

kouder (minder zacht ei-

genlijk). Diverse weermo-

dellen laten al enige tijd

een behoorlijke afkoeling

zien voor de periode rond

de maandwisseling. Een

met kou gevulde depres-

sie zoekt het dan mogelijk

zuidelijker op en komt in

de buurt van Mederland

te liggen. Opvallend is ook

dat de zogenaamde pluim

van het KNMI (gebaseerd

op het Europoseweermo-

del) al een paar etmalen

lang enkele 'sneeuwlijn-

tjes' gaf tegen november.

Dat wil niets anders zeg-

gen dan dat enkele van de

(vele) modeloplossingen

een -gesmolten-sneeuw-

kansje zien. Geen witte

wereld dus!

ÖVr. ^^ Zo.

Temperatuur

Max 13 11-12 14 14

Mm 4 7 7-8 8

Zon 55% 15% 35% 25%

Neerslag 10% 70% 15% 70%

Wind WNW. 5 WEST 4 zw. 4 zzw. 4



Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Vrijdag 24 oktober:

Salsafeest
met DJ Q
Merengue
Bachata

Aanvang II.oo uur
Entree gratis

6 dagen per week geopend
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot 03:00 uur
zondag van 15:00 tot 03:00 uur

Gasthuisplein 9A, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 10205

(Beauty (BaCance 6y SlieiCa

Opent 1 'November haar deuren\\

'V 6ent van liarte weidom in onze salon.

%ennism affiiigsactie:

Vur6efiandeling "TacialWetlness (Deluxe"

€30,00 ip.v. €40,00 (met presentje)

(Potgieterstraat 24

204KPC Zandvoort

(gevestigdin kjipsalon Studio "TotalCare)

'Tel: 06-51822167

'Tel 023-5719633

'Email Beauty.6alance@iive.nl

Openingstijden:

(Do: 09. 00 - 21. 00 - Za: 09. 00-1 7 00 uur

i P!
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unieke locatie voor:

11 gezellige dag/avond

uiloft of -partij

drijfsfeest of tliernafeest

Voor

nsen zijn bespreekbaar.

info en of Baefengen

064390693S

Boulevard Bar naar
Tel 023-8882992

12 - 2041 JA Zaudv
www.hetbadeendje nl

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keur station

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

IQ?! IVMWbMflvMlWwi* jj(£

[^3! «n «*bni*ct« **rt rr

KwiahjIifJMim'iit M. Rl

DORSMAN
ASSURAMTIËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Gerard, 55jaar, parttime pakjesbezorger:

"Dé zelfstandige bijbaan vindt u bij

SELEKTVRACHT!"

Wilt u ook het liefst zoveel mogelijk zelf bepalen in uw werk? Pakjes bezorgen voor

SELEKTVRACHT is dé zelfstandige bijbaan! U bezorgt volgens uw eigen bezorgroute,

in uw eigen tempo en op de dagen waarop het ü uitkomt.

Veelzijdig?

Vanuit het depot bij u in de buurt bezorgt u zelfstandig twee middagen in de week

pakjes in uw eigen regio. Omdat u veel mensen ontmoeten voortdurend op de weg

zit, maakt u elke dag wel weer iets bijzonders mee. Elke bezorgdag is anders!

Interesse?

U zoekt een veelzijdige en zelfstandige bijbaan? Houdt u van autorijden en het omgaan

met mensen?Wanneer u beschikt over een eigen auto, goed oriëntatievermogen en

een goede lichamelijke conditie, bentu de collega waar wij naar op zoek zijn!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.selektvracht.nl

en zien uw sollicitatie via het sollicitatieformulier graag tegemoet.

jobtlde t3)
Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Van der Valk c
owartNlotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Q(DOO(D<D(D
Genieten van Symfonisch Blaasorkest Heemstede

Dat was echt genieten, zondagmiddag bij het concert van Classic Concerts in de serie kerk-

pleinconcerten. Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) concerteerde en was bijna

op volle sterkte. De nieuwe dirigent, de Belg Berndt van Echelpoel, glunderde na afloop

en had een glimlach van oor tot oor op zijn gezicht. Hij was duidelijk uitermate tevreden

over de prestatie van zijn orkest.

hm vHI

'M *ff
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door loop van ,'V:s :r

En dat was dan ook terecht.

Een volle kerk genoot met

teugen van het programma

dat een opvallend aantal

jische compo

mer echter was van Richard ge (48) Belgische componist

Wagner en was, zoals dat Piet Swerts die al twee keer

hoort, nogal bombastisch, het verplichte werk voor het

Het SBH draaide echter de Koningin Elisabethwedstrijd

hand er niet voor om en mocht schrijven. Zoals men

klonkgrandioos.Hettweede mocht aannemen was het

programmaonderdeel was een modern stuk dat met

speeld. Een schitterende solo

optenortu ba was weggelegd

voor Jelle Ceerts in het tra-

ditionele Ierse Carrickfergus

naar een arrangement van

Van Echelpoel zelf. Zijn land-

genoot Dirk Brosse tekende

voor het laatste nummer
voor de pauze: Tin Tin, prisi-

ner of the Sun.

Het hoogtepu nt voor uw ver-

slaggever kwam na de pauze.

Na het'Foralways'uit defilm

Artificial Intelligence en de

ouverture voor band 'Ross

Roy' van Jacob de Haan,

speelde het SBH op een

werkelijk fenomenale wijze

'Mannin Veen' van de Brit

Haydn Wood.Alleswat in het

vermogen ligt van het orkest

werd eruit gehaald en dat

was niet weinig. Gevoel en

aanzwellend geluid volgden

elkaar met het grootste ge-

mak op en toonde een zeer

volwassen SBH. Het concert

sloot af met twee stukken

filmmuziek die er ook niet

om logen. Terecht mochten

de muzikanten een staande
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Vorige week is Ada Mol

uitgeroepen tot de nieuwe dichter bij Zee

Zij won de verkiezing onder meer

met het volgende gedicht:

De goden van de wereld

kende. Het openingsnum- van de hand van de nogjon- verve door het SBH werd ge- ovatie in ontvangst nemen.

W & W Kwartet zet Oomstee op zijn kop
Het vorige week in café Oomstee opgetreden w &W Kwar-

tet heeft het kleine café aan de Zeestraat op zijn kop gezet

met hun aanstekelijke muziek. Het kwartet van Wouter

Kiers (tenorsaxofoon) en zijn kompaan Walther de Craaff

(gitaar) had verder nog Hans Ruygrok (contrabas) en drum-

mer MennoVeenendaal in degelederen.

Kiers is allang geen onbekende meer in de Nederlandse

jazzscene. Het podium is zijn thuis en daar is hij dus heel je niet stil kunt blijven staan

vaak te vinden. Met de saxrock band Blood, Sweat & Kiers,

met zijn Wouter Kiers (jazz) Quartet of Trio, of een van de

vele andere bands waarmee hij regelmatig optreedt. Ook

Walther de Graaf mag zich verheugen in een grote be-

kendheid. Samen hebben de heren, onder begeleiding van

Veenendaal en Ruygrok (ook van anderen), al menige zaal

aan het voeten gekregen en dat gebeurde afgelopen vrijdag

tijdens Oomstee Jazz weer. Met hun goed in het oor liggende

muziek werd er zelfs plaats gevonden om te dansen hetgeen

aangeeft dat het publiek er zin in had.

Karen Neumaan & Swinghouse

Volgende week vrijdag, 31 november, staat de Amerikaanse

zangeres Karen Neumann met haar band Swinghouse op

de 'bühne' bij Oomstee Jazz. Ka ren Neumann, groeide op in

Charleston South Carolina (VS),en is devocalisten leidervan

Swinghouse. Zij heeft ondertussen in Nederland al haar'jazz-

sporen' verdiend met haar stijl van zingen die het midden

houdt tussen E I la Johnson, Dinah Washington, Ruth Brown

en BigMaybelle. De band bestaat verder uit saxofonist Bart

van Ba lloogien, trompettist Kees-Jan Hoogebond, gitarist Eus

Menage, 5ergeiShapko op contrabas en Cl int Ma ra na neemt

de ritmesectie voor zijn reken ing. Heb je vrijdagavond zin om
te dansen? Kom dan naar Oomstee Jazz, gegarandeerd dat

naar kunilificnie

in deformule 1.

Debrayeread. accelererend

ronkend, gierend

verraderlijk bijt en glijdt

bet asfalt, ideale lijn

de stank van smeulend rubber

regen stormwind

i technisch

ZTjan-Toit geblokt de vlag

een lauwerkrans.

Wereldwijd vertolkt de pers

Circuit Park "Zandvoort

schittert niet glans.

Na het einde van de strijd

verdween Helios, de titaan

Ferrarirood

diep onder in de oceaan.

Jazzmuziek bij café Alex

ledere zondagmiddag is er heeft in deze stijl vele num-

vanafiy.oo uurjazz muziek mers geschreven die dan

van SPOOR 5 bij café Alex ook uitgevoerd worden,

op het Gasthuisplein. Deze Verder bestaat de band

be-bopformatiespeeltjazz uit Peter van Litsenburg

uit de jaren 50, uit het re- (trompet), Adam spoor (te-

pertoire van onder andere noor sax en zang), Frans

Art Blakey en Chet Baker. Tun derman (bas) en Jan Bes

Pianist Frans van Tongeren (drums).

Neva Ensemble

Op woensdag 5 november

is, na een korte onderbre-

king vanwege de verbou-

wingvan deAgathakerk,het

in Zandvoort bekende Neva

Ensemble weer aanwezig.

Het ensemble bestaat uit

zes topmusici, waaronder

de bas Sergej Ordinenetz,

die zich pas kort geleden

bij het ensemble aange-

sloten heeft. De begeleid-

ster en pianiste is Valerya

Matygulina. Voor de pauze

wordt Slavisch-Russische

kerkmuziekgezongen en na

de pauze bestaat het reper-

toire uit licht klassieke mu-

ziek en beroemde liederen

uit de folklore van het land.

Aanvang in de Agathakerk

is 20.00 uur, de toegang is

gratis maar wel met een

vrijwillige bijdrage bij de

uitgang. Iedereen is van

harte welkom!

CL J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee.
o

.. ;'-.

,,+»w.K.-.*e.,M,x- - r-» --.. VJK&
HfIE MAAND OKTOBER: ^^^

Malse Ierse Sukadelappen |

kilo€J3ï5Q €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

De nieuwe

Riverdale collectie

is binnen,

ook te zien in de bladen

oktober - At Home
+ VT wonen

Bezoek ook onze keistafdeling.

www.de-bode.nl

€ 25 KORTING
b$J bMhkiFj van ww YvhwtUvt

a-üi., KiwhtSJI -ö3J.£71ESStl

-^toerkoop.nlcs

Pompoentjes
150 gr €3,- ^^^

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

tfoene Cleaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

MARK SJERPS
internet
ww w.tti ètU S-jjt?-Tp^i.eii

06 188 6&S 37

op veilocui raiids ZajirtvcoiLp-Fis:

=.e
o

5^

Aan-
bieding
met

inhoud

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

ottho ™?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Amandel-
staaf
met de

lekkerste spijs

normaal 5.45

45

et woensdag 29 oktober 20

vestiging te Zandvoon.

lisplein 2, Telefoon: 023-57 12865

ipeningstijden zie.www.wl|

Telefoon 023-57172B7 |
Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

tSSOBE

_
JI^JDUET
3r zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles

^J*

#1
Medina Woninginrichters

BELLI ERIBELLI
Kinderkleding

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting

(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.n

Alle outdoorHB "1

laarzen weerfflïÏEËEj
op voorraad.^^^B
Pashouders 5% korting!

Burg. Engelbert55Ilaat94b-Zand™]rt
7rJagenpBrweBkgBapend

GMB CAFÉ 25
Broodje oaar keaze met

een kop koffie 5 etrroll

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

FOTO MENNO GORTER

m
Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*
Pasfoto's

Halve prijs!

Formido Finaleraces

2$ en 26 oktober 2008

Op vertoon van de ZandvoortPas

gratis toegang
tot het duinterrein op

zaterdag 25 oktober

en zondag 26 oktober

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

Tel. 023 5740740
maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haitestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestram

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroc

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisp

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gorn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - $j 1

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

Image Outdoor

-

Sea Optiek -Halt

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestra

Mark Sjerps Internet - 06 1886883-/

Versteege's IJzerhandel - Pakveidstraa

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Halt

et.» c^tehcafé - Zeestraat
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Addie Ottho & Zn levert vakwerk op maat af

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Addie Ottho & Zn is al jaren

een begrip in Zandvoort en omstreken. Voor schilderwerk,

glaszetten en behangen bent u bij Addie Ottho & Zn aan

het juiste adres. "Wij leveren vakwerk af. Voor minder

doen we het niet", aldus Martha Ottho.

"Ruim vijftien jaar geleden zijn we met ons schilder-

en onderhoudsbedrijf begonnen. Het is hard werken,

maar de zaken lopen goed. We moeten het vooral heb-

ben van mond-op-mond reclame. Dat is trouwens de

beste reclame dat een bedrijf kan krijgen. Het geeft

aan dat onze klanten tevreden zijn met het werk dat

we afleveren. Tevredenheid bij de klant is voor ons het

belangrijkste", vertelt Mart ha. Binnen het familiebedrijf

is ze verantwoordelijk voor de administratie en public

relations.

In Zandvoort en omgeving heeft Addie Ottho & Zn in de

loop van jaren een goede naam weten op te bouwen.

Aan klandizie geen gebrek. "We hebben veel vaste klan-

ten die altijd een beroep op ons kunnen doen. Het is een

mooi vak, omdat het schilderswerk aan het einde van

een verbouwing plaatsvindt. Het is leuk om alles voor

je ogen te zien opknappen. Met het schilderwerk komt

ook het eindresultaat in zicht, dat geeft de mens plezier",

vertelt Addie enthousiast. Een jaar geleden heeft hun zoon

ook besloten om deel te gaan uitmaken van het familiebe-

drijf. Een besluit dat Martha en Addie van harte toejuichen.

"Met onze zoon Marcel aan ons zijde zien we de toekomst

vol vertrouwen tegemoet.We zijn een hecht team. Als bedrijf

én familie staan we sterk", lacht Martha.

ZandvoortPas

Addie Ottho & Zn heeft voor houders van een

ZandvoortPas een mooie aanbieding in het verschiet. Op

vertoon van uw ZandvoortPas ontvangt uw maarliefst

io% korting op al het schilder-en onderhoudswerk.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Addie Ottho & Zn is te

vinden in de Potgieterstraat 4.

Voor meer informatie, bel: 5717287, 06-55778563 of

06-18876726. Binnen een halfjaar zal het onderhouds-

bedrijf ook on line gaan met een eigen website.

ACCESSOIRES 50% KORTING!

OF €500,- KORTING!

OF GRATIS METALLIC LAK!

OF 5.000 KM GRATIS BRANDSTOF!
OF PAS OVER 1 JAAR BETALEN!

OF 5 JAAR GARANTIE!

GRQBiENm)liJBKUHJIEEEfUIC]lJ.BLlAAN-
KOOP VAN EEMWW0NDEP3WMJE I

VELE INTERESSANTE AHheÉEDMOEH'
lAV DAlHATSU-OËflLEB NfiAP DE VOC"'"
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D.AIHATiL M U ZUINIG - .. DAIHATSU

Eysinkweg 69 - Haarlem

tel. 023 - 553 20 05

www.samvanlingen.nl

Heden V^ri^d^n

Het Huis in de Duinen
Op 2j oktober is het alweer 53 jaar geleden dat het Huis in de Duinen officieel door de

minister van Wederopbouw werd geopend. "Een sieraad in Zandvoort", kopte het Zand-

voorts Nieuwsblad van 4 november 7955 op de voorpagina. De op dit moment onterecht in

een kwaad daglicht gestelde instelling werd ook een "juweel van moderne architectuur"

genoemd. Hieronder integraal het verslag van Cees Kuypersr.

agssgngrasp^—
Het Huis in de Duinen, een sieraad voor Zandvoort

Als een fonkelend juweel van moderne architectuur

ligt te midden van een fraai dninlandschap Zandvoorts

nieuwe bejaardentehuis „Het huis in de duinen", dat

vorige week Donderdag door de Minister van weder-

opbouw en volkshuisvesting Zijne Excellentie Ir. H. B.

Witte, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, werd

geopend.

Inderdaad, een juweel van moderne architectuur is deze

wonderfraaie schepping van architect Van Tiien. Strak van

lijn en met een opzet, waaruit als het meest kenmerkende

ik- ïTHi naai voren springt, die ervan het geheel uitgaat, zal

dit moderne bejaardentehuis, het eerste dat in ons land tot

stand kwam, aan het einde van dit jaar bewoond worden

door 164 alleenstaanden, en 40 echtparen, die hier een tehuis

vinden, zoal.- men zich lot vi.>or kort slechte dromen kon.

En een elk. die thans via de laan Zandvoort binnenkomt,

zal getroffen worden door de schoonheid en voornaamheid,

die er van dit gebouw uitbaat, waardoor reeds direct aan

badplaats een zéér bijzonder cachet wordt gegeven en wij niet waarom dit plai

het stichtingsbestuur, dat dit tehuis liet bouwen en ons borgen. Men heeft 11

eentebestuur, ja héél Zandvoort. van harte geluk met deze de landzijde, men w
htige aanwinst. zo gaarne voltooid 2

o angstvallig in de kast wordt opge-

iiis onvolprezen bejaardentehuis aan

:iu óók de afsluiting aau de zeezijde

De openingsplechtigheid van dit gebouwencomplex, welke met

gouden letters, in Zandvoorts'' historieboek zal worden geschre-

ven, wekte in ons gedachten aan een tweede lustrum, dab wij

dit jaar herdenken. Het tweede lustrum van een braak liggende

Noordboulevard. van een grandioze verwoesting, waarvan zelfs

de sporen werden uitgewist. Het is niet zonder weemoed, dat wij

aau het verleden van deze Boulevard terugdenken, want kaal en

troosteloos ligt daarnu reeds tien jaar
- lang die vlakte, waai' eens

het fleurige, kleurige seizoeuleven hoogtij vierde, een centrum

van vertier en vrolijkheid, waai" het hart van de badplaats in het

seizoen klopte. Twee maanden hebben degenen, die het grote

plan van Professor Wijdeveld voorbereiden, om deze Boulevard

weer tot weer een centrum van badplaatsverlier, te maken, nog

voorde boeg en naai" dat tijdstip wordt in Zandvoort reikhalzend

uitgezien want men wordt het wachten moe en men begrijpt maar

Hierop doelde ongetwijfeld onze burgemeester, toen hij ii

zijn welkomstwoord tijdens de opening, zich richtend tot 1

de Minister, zei, dat er uog meerdere plannen in Zandvoort 1

zijn op de weg naai" herstel en ontwikkeling, plannen, die

Mr. H. M. van Fenema gaarne ouder vier ogen eens met de

Minister zou willen bespreken. Want ook onze burgemeester

weet misschien wel beter dan iedereen dat bij bestaande

plannen Zandvoort altijd moet zorgen, bij andere gemeenten

een stapje voor te blijven en daan an is de tolstaudkom

van dit "Huis in de duinen" een sprekend voorbeeld. Wij

weusen bestuur en bewoners een gelukkige en voorspoi

dige toekomst en moge dit bejaardentehuis bij de voortduur

in aller belangstelling blijven staan, óók wat betreft o

veremgiugeu opdat men daar een leven vol afleiding zal

hebbeu. K.

Lopen in de strijd tegen borstkanker

Na de succesvolle actie in 2007 heeft de landelijke Stich-

ting 'A Sister's Hope' ook in 2008 een tweedaagse sponsor-

wandeling van 60 km op 11 en 12 oktober georganiseerd.

Dit jaar is in totaal het fantastische bedrag van € 640.000

opgehaald. Het ingezamelde geld gaat naar stichting Pink

Ribbon en wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek

naar borstkanker.

door Nel Kerkman

ledere deelnemer die wil meedoen met de sponsorwande-

I ing moeteen minimaal bed rag van €1500 inzamelen.Tussen

de ruim 300 deelnemers die meeliepen bij de'öoK walk'en

de ruim 100 vrijwilligers,waren ook de Zandvoortse Bert en

Zisca Beumer aanwezig. Bert liep voor de eerste keer de wan-

deling mee en Zisca zette zich voorde 2de keer als vrijwillig-

ster in en verzorgde, in teamverband, de gesponsorde lun-

ches bij de 2daagse wandeling. Dankzij de inzet van familie,

vrienden en bekenden én mede door de collectebussen die

Zisca bij 10 Zandvoortse ondernemers mocht neerzetten, is

het geweldige bedrag van ruim€ 2.300 opgehaald. Daarmee

werd de inschrijving voor de wandeling van Bert een feit.

Indrukwekkend

Eén kilometer na het startpunt in Amersfoort raakte Bert

in gesprek met een vrouw die ook met borstkanker was ge-

confronteerd en voor de tweede keer meeliep. Gezamenlijk

hebben zij de tocht gemaakt waarvan de eerste dag het

zwaarste was omdat er 37.2 km gelopen moest worden.

Buiten dat het een lichamelijke prestatie is, is het voor ie-

dereen ook een emotionele ervaring en elk heeft zijn eigen

gedachte en gevoel bij deze wandeling met in het achter-

hoofd het resultaat: veel geld inzamelen voor het prachtige

doel. "De onderlinge sfeer" vertelde Bert "was goed en ieder-

een liep puur op karakter. Vooral de intocht op 12 oktober in

het Olympisch stadion van Amsterdam was aangrijpend en

heeft veel indruk achter gelaten."

Bert en Zisca Beumerwillen iedereen in Zandvoort hartelijk

bedanken voor de geldelijke bijdrage en de steun. Volgend

jaar zetten zij zich weer 100% in voor het goede doel van

stichting A Sister's Hope en zij rekenen daarbij nogmaals

op uw medewerking.

O.



MERVMLBtWEEK
Lona gstes onze lan_

bewoonster. Ze zit hier al

anderhalfjaaren wacht nog

steeds op een nieuw huisje.

Voor Lona is dat blijkbaar

niet zo'n makkelijke opgave.

Haar grootste probleem is

dat ze vrij bang blijft voor mensen. Het is best een

schuwe kat. Maar het gekke is, dat we al een hele-

boel schuwe katten hebben geplaatst die precies

zo zijn als Lona, maar onze lieve Lona zelf nog niet.

We zoeken voor Lona een rustig huis waar ze lekker

de tijd krijgt om te wennen. Het zal nooit een echte

schootkat worden, maar stukje bij beetje gaat het

steeds beter. Toen ze net bij ons in de opvang kwam,

was er helemaal niks met haar te beginnen. Een stap

in haar richting was al aanleiding om heel hard weg

te rennen. Inmiddels blijft ze wel zitten en kunnen

we haarafen toe paaien met wat lekkers. Echt knuf-

felen is er nog niet bij, maar wie weet, in de toekomst

kan nog veel gebeuren. Geduld is bij deze dame het

sleutelwoord. Ze is erg lief voor andere katten en zal

op den duur graag naar buiten gaan. Wie geeft haar

een nieuwe kans waar ze al zo lang op wacht? Kom

kijken in het asiel, Keesomstraat 5, tel: 023-5713888,

geopend van maandag tot en met zaterdag tussen

11.00 uur en 16.00 uur of kijk op ww w.dierente hu is-

kennemerland.nl.

ZANDKORRELS r
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw
behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Het Pakhuis

Tweedehands

artikelen en kleding.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 UUI

Ka bel-i nternet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

204iKLZandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAGen NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Te huur:

woonruimte in centrum,

voor i persoon.

Slaap/woonkamer, keuken,

douche/toilet/ ligbad.

E lectra /water/ intern et/

tv nel. Geen huisdieren.

€750,- p.m.+ borg.

Info: 0653344660

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.

nl heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3-10 uur p.w.

Haarlem e. o. Ook

Marokkaanseen Turkse

rouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.BJW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in eert apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Te h u u r:

zomerhuis.

Pen december.

nclusief G/W/L, TV, internet.

1-2 pers. Geen huisdieren.

€ 650,- per maand.

Tel. 06-29527140

Thuiskapster

Voor uw gemak en een

mooie coupe. Voor meer

nfo: www.dehaarkoning.nl

of bel: 06-4913 4921

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis, Chinese

body- en voetmassage.

80 Minuten a €40.

Bel voor afspraak:

06-34549835

Gevraagd: jonge da me voor

erotisch contact.

Hoge bijverdienste:

€ i50.discr.verz.

Tel. 5716998

Het is niet belangrijk

wat mensen over

ons denken of zeggen

maar hoe God over

ons denkt. Het is niet

belangrijk dat God

onze wil doet maar dat

wij Zijn wil doen.

Renateen Michael,

heel veel geluken

gezondheid met jullie

prachtige baby en ons

nichtje Jayda Nadine.

Kusjes Marion en Sophie

Gezocht:

compagnon voor starten

bio-winkel

in Zandvoort.

Tel. 06-5596 4637

Gedachten bepalen je leven.

Oefenen in

mislukking -succes,

eenzaamheid -vriendschap,

verwarring- vrede.

Sta rt: 28 o kt. 19.30 uur.

Info: 5716793

Te koop:

tienerkamer beuken/

blauw, complete: €100.

Seniorenbed,d. eiken: €50.

Bed/com putertafeltje: €10.

Inl. 06-47935536

Bent u ook op zoek

naarde echte

aloë-vera

voor mens en dier?

Wij kunnen u helpen.

Bel 5716511 en/of kijk

op www.a loe-info.n I

Touch of class

Beautysalon Haaren Mode.

Haltestraat 15

wenkbrauwen epileren:

€8,00, verven: €g, 50,

samen:€i6,50

complete gezichtsbeh.: v.a.

€ 35,00 met Neoderma

BioSensations USA.

Tevens modellen gezocht

(elke woensdag) voor

onze stagiaire Kirstie,

individuele beh. voor

betaalbare prijs.

"Just walk in and fïnd

out" of belSally&June,

tel. 7522470 / 06-48322029.

Maandags gesloten.

dik oP thé tourn
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Take Five aan Zee is

momenteel het enige

jaar rond paviljoen dat

het Zandvoortse strand

kent. Door zijn unieke

locatie trekt het pavil-

joen ook in de winter

veel klanten, waaron-

der natuurlijk vooral

strandwandelaars. Uit

verschillende enquê-

tes is gebleken dat het

overgrote deel van de

Zandvoorters positief

is over jaarrondpavil-

joens in het algemeen.

Deze week vragen wij

onze panelleden of zij

deze mening delen;

zouden zij graag meer

jaarrondpaviljoens

zien verschijnen op het

strand?

&
"Meerdere jaarrondpaviljoens op het Zandvoortse strand

zou een groot succes zijn!"

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

kzou dit een goed idee vinden, alleen zal iker zelf niet veel gebruik van maken. Ik denk dat het wel

een succes kan worden en Zandvoort ook een goede naam zou kunnen geven. Ook denk ik dat we
het aantal toeristen op langere termijn zien groeien in Zandvoort. Je zou kunnen overwegen om een

overgangstunnel temaken vanaf het NH Hotel naar een strandtent die dan beheerd wordt door het

NH hotel. Zandvoort is toch een toeristen dorp dat het van de toeristen moet hebben, maar het kan

altijd meer!"

iLenna van den Haak, 28 jaar en journalist

I "Ik denk het welja! Als ik naar mezelf kijk: omdat alleen Take Five aan Zee open is en dus altijd ontzet-

Itend druk bezocht wordt, heb ik al vaak geen zin meer om naar het strand te gaan. Maar als ik weet

I dat er meerdere jaar rond paviljoens zijn dan kom ik zeker vaker op het idee om zelfs in de winter aan

het strand te gaan dineren. En ik zal vast niet de enige zijn!"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Inmiddels zijn we allemaal wel gewend aan het feit dat we in de winter bij Take Five terecht kunnen.

Zelf weet ik niet of er veel animo voor is in de winter, maar zodra er bekend wordt dat ervan de winter

meerdere strandtenten openzijnende zon zich even laat zien, dan ben ik ervan overtuigd dat dit een

succes zal gaan worden! Buiten dit om zal het strand er 's winters niet zo verlaten uitzien en hebben

mensen die buiten Zandvoort wonen er weer een goed excuus bij om naarons dorp te komen!"

ij nu soms ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, i

buiten, het regent én het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. I

doen? Lamlendig inje bed kruipen? Of toch iets doen waarje lekker vrolijk en blij van

wordt? Wij van de Jong - redactie gaanjou helpen en geven vanaf nu elke week een

paar uitje herfst- dip-tip. Gewoon leuk om te doen!

IKnowWherelt's@
Vrijdag 24 oktober:

Het 3-daagse Salsa Festival Haarlem gaat van start.

De feestelijke opening van het salsa event vindt

plaats in het Patronaat met een sensationeel live

optreden van de Colombiaan se formatie La-33 en

verschillende DJ's zullen hun salsasounds ten

1 gehore brengen. Het event begint om 23.00

uur, een kaartje kost € 20,-,

Zaterdag 25 oktober:

Van 23.00 uur tot 05.00 uur kan je in het

Patronaat dansen op muziek uit deja ren 'go.

90's NOW! duurt maarliefst tot 05.00 uur

vanwege de invoering van de wintertijd. Een

kaartje kost €io,-.

Zaterdag 25 oktober:

Een niéuwe ronde Karaoke-wedstrijden bij

Café Oomstee gaat van start. Afgelopen

winter waren de Karaoke-avonden bij

Oomstee een groot succes en de organisa-

tie verwacht weer een grote opkomst van

zangtalenten. De hoofdprijs: Een reischeque

voor 2 personen t.w.v. € 500! Kom zingen,

kijken en luisteren vanaf 21.00 uur.

Zondag 26 oktober:

De internationale Big Band Flying Dutchman

zorgt voor het allerlaatste optreden in het

muziekpaviljoen op het Raadhuisplein in

Zandvoort. Kom kijken en genieten, vanaf

13.30 uur.

Moordlustig
weekend

Met een enorme snelheid duw

ik op de trappers van m'n su-

personische opoefiets. Samen

metmijnvriendinnetjesraceik

na een ongelofelijke stapavond

door de Kostverloren straat op

weg naar huiselijke warmte.

Brullend van het lachen wa-

nen wij ons in een wereld die

alleen wij begrijpen... Totdat

de woorden "Uhgggg... Ik...

mijn mond vallen. Als een

strakgetrokken koord voel ik

mijn nek samenkrimpen met

het uiteindelijke resultaat van

bijna afgesloten luchtwegen

Ik stop met het gestamp op de

trappers en kom tot stilstand.

Mijn vriendin stapt van haar

fiets en concludeert dat ik van-

er. her ordlus-

tige sjaal om heb gedaan. De

sjaal heeft zich volledig om de

as van mijn wiel gewikkeld.

Meteen zwart gesmeerde der-

riesjaal om mijn nek vind ik

uiteindelijk mijn thuis. Ik plof

op de bank en kijk eens rustig

om me heen, totdat... een bruut

trappelend geluid van een

angstaanjagend gestalte mijn

aandacht trekt, Met benauwde

ogen vrees ik het ergste. Mijn

moordlustige sjaal is niets bij

deze verschrikkelijke ontdek-

king. Voor mijn ogen vind ik mijn

grootste nachtmerrie, welke in

ongecontroleerde bewegingen

door de woonkamerjaagt. Het

diertje in kwestie moet met pa-

met grote platvoet bewegingen

hem de stuipen op het li|f j;;b

Vervolgens vlucht ik naar m'n

bedje en trekde dekens tot over

m'n oren. Dat zal vast helpen...

Ik hoor geritsel, ik hoer gep ±p.

wat hoor ik? Met grote ogen lig

ik de hele nacht om me heen te

sta ren. Misschien is hij langs de

trap omhoog geslopen en zal hij

mevanachter'attacken'.Stelnou

dat er een heel nest zit, dan zit-

ten ze overal! Hij kan in de buurt

zijn. Wees op je hoede. De vol-

gende morgen ontwaak ik met

een bonkend hoofd. Was het een

droom ofwerkelijkheid? In ieder

gevalgeenwodkalime „

&



U werkt met de cijfers i t/m 9.

Deze dient u in de witte vla kjes

in te vu Hen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

m

oplossingen mogelijk.
CV L'fii'L'iji'ifi sioji onderaan deze pagina

Breinbreker
De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

GG

+
GD

FH

EK

EHBF

+
DF

EKE EJ

]
X E

EBKJ

Oneerlijke concurrentie?
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"Deze vriendschap is zó bijzonder, dat mag wel eens in de krant"

Een bijzondere vriendschap

"Het mooie van Co is, dat ze ondanks ziekte en tegenslag

altijd opgeruimd en optimistisch is. En ik waardeer haar

eerlijkheid erg". Bep Petersen (bijna 88 jaar) vertelt vol

enthousiasme over haar bijzondere vriendschap met Coby

van Duivenbode (bijna 90 jaar). Een vriendschap die al

ruim 70 jaar duurt.

Ruim voor de oorlog volgden

twee ondeugende tiener-

meiden samen de opleiding

'Kinderverzorging- en op-

voeding'aan de Haarlemse

huishoudschool. Ze hadden

veel lol en hingen regelmatig

de beest uit. Spijbelen? Ook

daar hadden ze totaal geen

moeite mee. Tijdens de les

werd bijvoorbeeld Bep zo-

genaamd ziek. "Gootje, breng

jij Bep maar weg", zei de juf

vol medelijden. Coby bege-

leiddedearmeBepde school

uit. Eenmaal buiten zetten

ze het op een lopen rich-

ting ... Rembrandtbioscoop!

"Daar zaten we dan vooreen

kwartje op de eerste rij". Bep

krijgt weer pretoogjes als

ze het vertelt: "We hebben

altijd zo vreselijk gelachen

samen!" Nadat de meisjes

de opleiding afgerond had-

den, werd Bep kinderjuf in

Aerdenhout en Haarlem

en Coby kinderverzorgster.

Tijdens de oorlog was het

contact minder omdat Coby

vanuit Zandvoort moest

evacueren, maar na de oor-

log hadden ze weer regel-

matig contact. Bep Petersen

woonde in Amsterdam en

Coby van Duivenbode runde,

samen met haar zuster Rie,

een manufacturenzaak in

de Zandvoortse Haltestraat.

Omdat Coby vanwege de

zaak niet vaak weg kon, pak-

te Bep regelmatig de 'Blauwe

Tram' naar Zandvoort. "In de

manufacturenzaak was het

altijd heel genoeglijk. Daar

dronken we koffie en spra-

ken veel over vroeger", ver-

telt Bep.

Toeval bestaat niet

Bep trouwde, kreeg een zoon

en een dochteren verhuisde

ini956 naar Zandvoort. Toen

Cobyen Rie op latere leeftijd

stopten met de manufactu-

renzaak, bleven ze bij elkaar

wonen. Toen Rie overleed,

kwam Coby uiteindelijk in

het Huis in de Duinen, waar

ze nu al acht jaar woont. Bep,

inmiddels weduwe, woont

met veel plezier op de Jac.R

Thijsseweg, maar kwam vier

maanden geleden ongeluk-

kig ten val en brak haar

schouder. Ze revalideert in

de ziekenboeg in het Huis in

de Duinen. Haar kamer blijkt

zich recht onder die van haar

hartsvriendin Coby te be-

vinden. Toeval? "Wat ook zo

leuk is aan Coby, is de manier

waarop ze zich jaarlijks voor-

bereidt op haar verjaardag.

Ze is in juni jarig, maar begint

in februari al met de voorbe-

reidingen. Ze bestelt allerlei

lekkers. Er komen altijd veel

Zandvoorters op haar ver-

jaardag, die écht ouderwets

gezellig is. Coby is dan het

feestelijke middelpunt en

geniet daar met volle teu-

gen van. Ik wil haar voor haar

verjaardag meenemen naar

het pannenkoeken huisje

de Duinrand." Dat is nu dus

geen verrassing meer, maar

de vriendinnen hebben wel

weer iets leuks om naar uit

te kijken. En waarover ze zul-

len praten? Die goeie, ouwe

tijd, waarin ze zo vreselijk

gelachen hebben!
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Reiki:

universele levensenergie
Marianne Wijsman is Reiki Master en heeft een praktijk

aan huis. In haar behandelkamer klinkt rustgevende mu-

ziek en het ruikt er naar wierrook. Een aparte sfeer. Gaan

we zweverig doen? "Helemaal niet", lacht Marianne, Reiki

heeft niets met zweverigheid te maken. Ik probeer alleen

een ontspannen sfeer te creëren." Ze vertelt over haar

'gave'.

Herfstvakantie
Nauwelijks bekomen van die eindeloze zomervakantie,

die vroeger altijdzonnig was en net voordat de sneeuw-

en ijszekere kerstvakantie begint, is het herfstvakantie.

Zo'n 'tussendoorvakantie' waarbij half Nederland te-

genwoordig via reisbureau of internet een reisje boekt.

Wij vermaakten ons, afhankelijk van de weersomstan-

digheden, binnen- of buitenshuis.

Meteen beetje geluk was het droog, zodatjeje op strand

uit kon leven. Want het hele strand was immers weer van

ons, Zandvoortse kindertjes. De toeristen zaten allang

weer in der Heimat. Een bungalowpark was er toen nog

niet. Wij gingen eendjes voeren en spelen in de speeltuin

van de Vijverhut. Begroeven schatten in verlaten konij-

nenholen in de duinen, zoals statiegeldflesjes en andere

'waardevolle' dingen die we op strand gevonden had-

den.

Maar voordat de herfst- of een andere vakantie begon,

mochten we de laatste gymles 'apekooien' en genoten

we van een extra lange aflevering waarmee meester

Loogman wereldberoemd, in elk geval in Zandvoort, was

geworden: de avonturen van Sissi de Aap. Het door hem
bedachte verhaal is later ook in boekvorm verschenen en

vlogen als witte broodjes bij Bruna over de toonbank. Het

ging over chimpansee Sissi die door een circusdirecteur

aan Artis verkocht werd. Vriendje Tom vond het verschrik-

kelijk 'zijn'aap in een hokje te zien. Gé Loogman kon boei-

end en zeer levendig vertellen en sprong plotseling tegen

het schoolbord, waarmee hij illustreerde hoe Sissi over het

hek van Artis ontsnapte. Superspannend! Natuurlijk heeft

het verhaal een happy ending. Uiteindelijk komt Sissi,

met behulp van vriendje Tom, in een groot buitenverblijf

van de Antwerpse Zoo terecht, waar hij met zijn vrouwtje

Lola en babychimp nog lang en gelukkig leeft. PpffffJ-de

vakantie kon beginnen...

"Het is geen gave, iedereen

kan het leren. De meeste

mensen doen het a! onbe-

wust. Denk maar wat je doet

als een klein kind valt en zijn

kn ie bezeert. Da nwrijfj ij over

de knie. In wezen is dat ook

Reiki. Overal om ons heen is

de universele levensenergie,

die stroomt door iedereen

heen. De energie bevordert

het natuurlijke zelfgene-

zingsproces, wat ieder mens

heeft. Door energie door het

lichaam te sturen, breng

je iets wat uit evenwicht

is weer in balans. Omdat
een iriscopist opmerkte dat

Marianne heel gemakkelijk

energie kon doorgeven, advi-

seerde ze haar zich in Reikite

verdiepen. Marianne volgde

diversecursussen, waarbij ze

haarieen 2e graad haalde.

Ze verdiepte zich verder in

de Reiki-leer en behaalde

haar master en master-tea-

cherschap.Ze kan erdus zelf

ook in lesgeven. "Je begint

met Reiki toe te passen op

jezelf. Door veel te oefenen

leer je vanzelf de energie te

voelen en kun je het d oorge-

ven. Ervaring is de beste leer-

meester", aldus Marianne.

Wat voelt Marianne zelf tij-

dens een behandeling? "Op

punten waar het lichaam in

onbalans is, stroomt er meer

Q.

energie door mijn handen.

Ik raak zelf mijn energie

niet kwijt, ik vang het al-

leen open stuur het naarde

plaatsen waar het nodig is.

Mensen krijgen nooit te veel

of te weinig. En zelf word ik

er niet moe van, omdat het

mijn eigen energie niet is",

zegt ze.

Toepasbaar bij klachten

Bij zowel geestelijke- als li-

chamelijke klachten kan Reiki

zeer heilzaam werken. Zowel

bij mensen als bij dieren.

Marianne, diejaren lang in de

ouderenzorg werkte, paste

vaak Reiki toe bij mensen die

last hadden van bijvoorbeeld

slijtage. "Die slijtage kan

ik natuurlijk niet oplossen,

maar ik kan de pijn die er-

door veroorzaakt wordt, wel

verminderen. Ook is het wel-

dadig voorterminale patiën-

ten. Mooi om te zien hoe rus-

tig de mensen dan worden."

Mensen met bijvoorbeeld

pijn klachten, vermoeid heids-

klachten en stress laten zich

graag door Marianne be-

handelen. Wilt u ook eens

een heerlijk ontspannende

Reiki-behandeling onder-

gaan? Bel dan met Marianne

Wijsman, tel. 571 5928 of mail

naar: Marianne.Wijsman@

casema.nl.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 14 oktober en

de verdere in week 42 door het college genomen besluiten

zijn 21 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

Nota Schuldhulpverlening ter inzage

In de vergadering van 30 september 2008 heeft het

college van burgemeester en wethouders van Zandvoort

Nota Schuldhulpverlening vastgesteld. Deze nota treedt in

werking op 23 oktober 2008 en ligt gedurende 6 weken ter

inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de

Commissie Welstand en Monumenten

Op 30 oktober vergadert de Commissie Welstand en Monu-

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Haltestraat 58, wijzigen pui voorzijde, ingekomen 14 oktober

2008.2008-193LV

- Kerkplein 7/Kleine Krocht, aanbrengen reclame-uitingen,

ingekomen 15 oktober 2008, 2008-195R.

Beivjyeld

-Zandvoortselaan 363, plaatsen houten schermen met ramen,

ingekomen 14 oktober 2008, 2008-194LV.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Flemingst raat, (hoek Flemingstraat bij de speeltuin) 14 iepen,

3 populieren, aanvraag ingekomen op 17 oktober 200,8, i/.v.m

renovatie plantsoen.

- Keesom straat, 12 iepen, Keesomst raat 277/375 5 stuks/ Kees-

om straat 152/271 7 stuks, aanvraag ingekomen 17 oktober 2008,

i.v.m. renovatie plantsoen.

-Westerduinweg, 5 dennenbomen, i.v.m overlast.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schi ftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort.

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

Ontheffingen artikel 3.6 en 3.23 van de WRO
Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 3.6 en 3.23 van de Wet op de

Ruimtelijk Ordening ontheffing van de voorschriften van het

bestemmingsplan te verlenen voor het bouwen van 7 appar-

tementen op het perceel Poststraat te Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 2008-1 32 Rv ie fase).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders voor-

met toepas artikel 3.23 van de Wet op

de Ruimtelijk Ordening ontheffing van de voorschriften van

het bestemmingsplan te verlenen voor het uitbreiden van de

woning op het perceel Saxenrodeweg 101 te Bentveld (bouw-

aanvraagnummer: 2008-148RV).

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 24 oktober

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

termijn van de terlnzageligging kan een ieder schriftelijk of

mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Boulevard Barnaart 59, aanbrengen reclame-uitingen, ver-

zonden 15 oktober 2008, 2008-183R.

Kapvergunningen verleend

Kapvergunning Verleend:

-Treubestraat 24, één esdoorn, verleend op 16 oktober 2008

-van Lennepstraat 43, twee coniferen, verleend op 16 oktober

- Zandvoortselaan 293, één esdoorn, verleend op 16 oktober

- Wikkelaan 12, één eikenboom, verleend op 16 oktober

- Gerkestraat t.h.v de Schelp, vier platanen, één esdoorn, het

verwijderen van acht platanen, verleend op 16 oktober 2008

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 200j BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen vaneen verzoek

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven...

Milieuvergunningen verleend

DeMilieudienstlJmond maakt namens het college van Burge-

meesteren Wethouders van Zandvoort het volgende bekend

V<2rl£eiïd£ ni'itiêWëHv.innincieii

i.Slotem akers antislipschool, een oprichtingsvergunning voor

een antislipschool/ rljvaardigheidscentrum, gelegen aan de

Burg. van Alphenstraat 106 te Zandvoort

2. Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland voor

Dierentehuis Kennemerland, een revisievergunning voor die-

renverblijven ten behoeve van dierenverzorging, gelegen aan

de Keesomstraat 5 te Zandvoort.

Deze milieuvergunningen liggen van 24oktobertot 9 decem-

ber 2008 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis

en bij de Milieudienst Umond. Bezoekadres: Wijckermolen 2,

Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon:

(0251) 26 38 63. Fax: (0251)26 38 88. E-mail: Infoigmilleudienst-

Beroep en voorlopige '

Van 25 oktober tot 9 december 2008 kantegen de vergunnin-

gen door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA. Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan

tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij

de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de

Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door be-

langhebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten

geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpver-

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders. Postbus 2. 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzien ingenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator,

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

e.kba;

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzand voort com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.



AUTOSPOR' BASKETBAL-heren

Goed slot Ard Keff

Zandvoorter Ard Keff heeft het afgelopen seizoen in de

BMW E30 klasse meer dan waardig afgesloten. Na zijn

vervelende uitstapje op het Drentse Assen wist zijn ploeg

technici de BMW E30 toch startklaar te krijgen op het

Duitse Oschersleben. Keff wist daar vier van de vijf races

te winnen.

Het was om het even, want

door zijn crash op het TT

circuit van Assen was onze

plaatsgenoot al eerder kans-

loos voor het kampioenschap.

Keff zou alleen op basis van

deze uitslagen de kampioen

moeten zijn in de BMW E30

klasse, maar door het één-

malige uitvallen op Assen

en de merkwaardige manier

van punten tellen, loopt de

boomlange Zandvoorter het

kampioenschap mis. Wellicht

dat een puntensysteem met

aftrek van bijvoorbeeld twee

slechte resultaten beter zou

kunnen zijn.

Tijdens het afsluitende

weekend in Zandvoort wist

onze plaatsgenoot een plek

te vinden in de voorste gele-

deren van het veld. De vrije

training werd onder natte

omstandigheden afge-

werkt, maar de kwalificatie

vond plaats op een opdro-

gende baan. Daar had de

Zandvoorter wel wat proble-

men. Hij zette een snelle tijd

neer, maar eenflinkdeel van

het veld kwam daartoch on-

der. De BMW hield tijdens de

kwalificatieeen aantal keren

in, bovendien verremde Keff

zich in de Tarzanbocht, wat

een platte kant opleverde

aan de rechtervoorband.

Desondanks wist hij in de

slotfase een tweede tijd neer

te zetten.

De eerste race kende voor

de Zandvoorter een goed

verloop. Hij had een goede

start, waardoor hij direct

de koppositie kon pakken.

Gedurende de race kon Keff

rustig werken aan zijn voor-

sprong. Hij bouwde die voor-

sprong mooi op. Uiteindelijk

wist hij bijna vier seconden

te pa kken op de tot da n toe

bijna kampioen Etman. De

tweede race werd er iets aan

de BMW veranderd. De ver-

andering moest leiden tot

minder overstuur, maar dat

pakte compleet verkeerd uit.

Toch wist Keff ook bij de start

in de tweede race de kop te

pakken. "De wegligging van

de auto was niet goed, daar-

door kon ik geen voorsprong

nemen. 5a nder (Etman, red.)

zat in de eerste ronden

daarom ook zowat in mijn

kofferbak. Ik kwam te lang-

zaam uit de bocht, omdat de

auto de neiginghadomaan

de achterkant uit te breken.

Je gaat daardoor later op het

gas", aldus Keff.

De race had oorspronkelijk

moeten gaan over twaalf

ronden maar na negen ron-

den ging de rode vlag uit,

omdat één van de deelne-

merseen gevaarlijke situatie

veroorzaakte. De voorsprong

op Etman was na deze negen

ronden twee seconden. Na

afloop van dit raceweekend

voelt Keff zich de morele

kampioen. De Zandvoorter

wist 15 keer als eerste de

finish te bereiken van de in

totaal twintig wedstrijden.

Een ongekend aantal over-

winningen en toch geen

kampioenschap. Het kan

vreemd lopen.

Spannend slot Strokeplay Club Kampioenschap

Op de baan van Open Golf Zandvoort is afgelopen zater-

dag het jaarlijkse Strokeplay Club Kampioenschap van

Sonderland gespeeld. Voor het eerst in de geschiedenis

van het kampioenschap moest een play-off gehouden

worden om te bepalen wie de clubkampioen van 2008

zou worden.

Onder grote belangstelling ven er uiteindelijk nog twee

gingen zes heren, die met heren oven Harrold Bolkes en

een gelijk aantal punten Hans Kerkman. In de play-off

waren geëindigd, van start in viel op de tweede holede be-

detweede ronde. Na het af- slissing, Hans Kerkman was

5laan,chippenen putten ble- de clubkampioen van 2008.

Dames
Bij de dames ging het een

stuk rustiger. Nadat de wed-

strijdcommissie het aantal

slagen geteld had, bleek

Roos de Haan het minste

aantal slagen nodig te heb-

ben gehad om 18 holes te

voltooien. Tijdens haar spel

vertelde ze dat voor haa r het

spel vooral leuk en gezellig

moet zijn. Ze speelt niet om
te winnen. Is Roos niet wat

te bescheiden?

Slotakkoord nationale autosport bij

Formido Finaleraces

Het traditionele slotstuk van het nationale autosportsei-

zoen zal komend weekend plaatsvinden op het Circuit

Park Zandvoort. Tijdens de Formido Finaleraces zal er ge-

streden worden voor de laatste en resterende punten in

het kampioenschap.

Van alle raceklasses woden

de kwalificaties op zaterdag

25 oktober afgewerkt. Op
zondag 26 oktober worden

maarliefst tien races afge-

werkt. Zowel op zaterdag

als zondag zorgen de drifters

uit de NL Drift Invitationals

tijdens de pauze voor de af-

wisseling.

Formido Suzuki

Swift Cup

In het tweede seizoen van

deze raceklasse zijn vooral de

aankomende autosportta-

lenten te zien, zal gestreden

worden om deopvolgingvan

de eerste kampioen Steve

Kirsch. Jeroen den Boer leidt

het kampioenschap. Zijn

voorsprong is niet groot en

bedraagt slechts vier pun-

ten. De naaste belager in het

kampioenschap voor Den

Boer is Sandra Douma.

Samsung BMW 130! Cup
Dat een veld n iet groot hoeft

te zijn om toch leuke gevech-

ten te zien, heeft de Samsung

BMW i^oi Cup bewezen.

Grootste titelkandidaat is

Bas Schothorst. Hij wist dit

seizoen tijdens elk evenement

minimaal een van beide ra-

ces te winnen. Schothorst

kan tijdens de Finaleraces de

titel veilig stellen, maar dan

dient hij rekening te houden

met opponenten als Jan Joris

Verheul en Bertus Sanders.

Zandvoorter D il Ion Koster zal

in deze klasse te zien zijn. Of

oud-ZandvoorterJanLammers

ook aan de start verschijnt is

nog niet duidelijk.

Dunlop SportMaxx

Clio Cup

Al ja ren probeert Pim van Riet

een kampioenschap binnen

te halen. Vorigjaarzag hij de

titel aan zich voorbij gaan,

die ging naar Tim Bu ijs. Van

Riet bewaart slechte herin-

neringen aan de Finaleraces

van 2007en zal daarom met

gemengde gevoelens naar

de Zandvoortse racepiste

afreizen. Een incident in de

tweede racezorgdevorigjaar

voor uitschakeling,waardoor

hij de titel mis greep.

Toerwagen Diesel Cup

Tijdens de Wijzonol Trophy

haalde de equipe van Bertus

Sanders en Mare Koster de ti-

tel al binnen.Wat overblijft is

de strijd om de tweede plaats

in het kampioenschap. Ook

zullen veel equipes gebrand

zijn op het behalen van een

dagsucces om het racesei-

zoen met champagne af te

sluiten.

Formule Ford

Simon Knap wist net als de

equipe Sanders en Koster

in de Toerwagen Diesel

Cup het kampioenschap al

veilig te stellen tijdens de

Trophy of the Dunes. Knap

kende een sterk begin van

het seizoen, met onder an-

dere zeges tijdens de Profile

Tyrecenter Pinksterraces en

de Jubileumraces. Zand-

voorterJan Paulvan Dongen

wil zijn enigszins tegenval-

lende seizoen afsluiten met

een mooi slotweekend.

Benelux Racing League

Een broederstrijd zal uit-

maken wie de titel in de

BRL gaat ophalen. Met nog

twee races te gaan gaat de

titelstrijd tussen twee team-

genoten: Donald Molenaar

en Sandor van Es. Maar

ook Donny Crevels maakt

met een theoretische kans

op de eindoverwinning. In

de BRL Light divisie is het

Marijn van Kalmthout die

het kampioenschap leidt.

Niels Hartvelt en Eric van

den Munckhof volgen in de

stand om het kampioen-

schap. Theo Stor en Peter

Furth uit Zandvoort zullen

proberen mee te strijden

vooreen podiumplek.

Toegangskaarten

Toegangsbewijzen zijn in de

voorverkoop aan te schaf-

fen via het Ticket CallCentre

(0900 - gooo 500) of aan

de circuitkassa's. Een week-

end duin ka art kost € 12. Een

weekend paddockkaart, met

toegang tot het renners-

kwartier, kost € 35.

Nuttige overwinning basketbalheren
Het herenteam van The Lions heeft zaterdag in eigen huis

een nuttige overwinning geboekt op het derde team van

het hoofdstedelijke Mosquito's. Op een kleine inzinking in

het derde kwart na waren onze plaatsgenoten superieur

aan hun gasten.

Lions begon sterk met aan de wedstrijd en leek na het eerste

kwart opwegtezijn naareen monsteroverwinning.Vooral Ron

BASKETBAL -dames

v.d.Meijen Robertten Pier ik konden zich aanvankelijk uitleven

waardoor er na tien minuten een 25-5 stand op het scorebord

stond. Ook in het tweede kwart wisten deZandvoorters posi-

tief af te sluiten en gingen met een 43-16 stand rusten.

In het derde kwart, vaak de achillespees van de Zandvoortse

heren, ging weer van alles mis. Alhoewel er met

de basis gestart werd, kon den zij niet zoveel in-

druk maken als het eerste kwart. Verdedigend

klopte er niets van en ook de aanvallen liepen

niet echt goed. De Amsterdammers daarente-

gen kregen vleugels door het 'gestuntel' van

de gastheren en kwamen terug tot elf pun-

ten. Verder liet Lions ze niet komen. Een sterk

laatste kwart, met veel scores van Ten Pierik,

zorgde uiteindelijk toch nog voor een groot

gat: 76-59.

Duidelijk is dat Lions, als het loopt, in een

mooie klasse terecht is gekomen met goede

9—
stegenstanders. Dat er ook een andere kant

is, hebben de tweede en derde wedstrijd van

dit seizoen aangetoond, die 'schlemielig' ver-

loren werden. Volgen de week zaterdag spelen

de heren om 20.15 uur i n Alkmaar tegen het

plaatselijke Guardians in sporthal de Hoornse Vaart. Topscores:

Ron v.d.Meij: 29; Robertten Pierik: 1 6 en Evert Bol 10.
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Belangrijke winst ZSC'04

Vorige week vrijdag wisten de futsallers van ZSC'04 een

belangrijke winst te behalen op Onze Gezellen, kortweg

ZOG. Vanzelfsprekend was de overwinning op het eerste

team van ZOG allerminst een vanzelfsprekendheid, want

de ploeg draait al een tijdje bovenin mee in de ze klasse.

Dames verliezen in laatste kwart
Het is het damesteam van The Lions net niet gelukt om de

thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het Amster-

damse BC Schrobbelaar positief af te sluiten. In het laatste

kwart kwam Schrobbelaar langszij en voorbij het Zand-

voortse team. Een ongemeend spannend duel eindigde

uiteindelijk in 62-68 en kon de invalster voor coach Richard

Koper, Henriëtte Geurtse, hem geen cadeautje aanbieden

in de vorm van een overwinning.

wicht en kwam Zandvoort voor het eerst in de wedstrijd in

de problemen. Met de laatste tien minuten te gaan ston-

den ze echter nog steeds op voorsprong: 47-46. Het vierde

kwart bracht een nogal fysiek spelend Schrobbelaar op de

vloer, waar Lions misschien wel door geïmponeerd werd. Een

uitstekende arbiter, die echter niet door haar collega werd

gesteund, moest toen alle zeilen bijzetten om het niet uit de

hand te laten lopen, hetgeen echter slechts ten dele lukte.

Schrobbelaar rook bloeden de overwinning die eigen lijk toch

nog 'groot' uitviel: 62-68.

Het eerste kwart liep vanuit Zand voorts oogpunt gezien Zaterdag speelt het da

voorspoedig, getuige de 20 (!) punten die het team maakte, tegen Hoofddorp 1. Deze

Schrobbelaar echter liet zich de kaas

niet van het brood etenenmaaktiS

punten. Ook het tweede kwart ging

het gelijk op met een lichte voor-

sprong voor onze plaatsgenoten

waardoor er bij rusteen 31-27 score

op het formulier stond.

Aanvankelijk bood het derde kwart

hetzelfde beeld. Een steeds aan de

goede kant van de score staand

Lions dat echter niet bij machte

was om weg te lopen bij hun te-

genstanders. Toen Schrobbelaareen

'streak'vanio punten op rij maakte

en Lions daar slechts 4 tegenover

konden stellen, kenterde het even-

esteam in

wedstrijd

I

't Spectrum in Hoofddorp

begint om 20.15 uur

ZSC'04 had i n de beginfase in

de eigen Korverhal het bete-

re van het spel. Echter omdat

keeper Sander van der Wal

soms als een extra aanvaller

opkomt, viel het eerste doel-

punt door een uittrap van de

keeper van ZOG aan de kant

van de bezoekers. Toch ble-

ven de Zandvoorters rustig

en mede door het spel van

Maurice Moll kwamen de

gastheren aan het eind van

het eerste bedrijf uit op 2-1.

In de tweede helft liep

Z5C04 verder weg. Bij een

5-1 tussenstand kwam ZOG
toch weer terug, waardoor

de marge teruggebracht

werd tot slechts twee doel-

punten in het voordeel van

de Zandvoorters. Na de 5-3

gingen onze plaatsgenoten

toch weer beter voetballen

en liep de ploeg van coach

Marcel Paap uit naar 8-3.

"Uiteindelijk mochten ze blij

zijn dat ze niet met dubbele

cijfers de zaal uit konden,

want we hadden toch een

aantal behoorlijke kansen.

Bij 5-3 zag ik even dat er wat

vertwijfeling insloop, maar

we bleven ons eigen spelle-

tje spelen en dat leverde ons

de winst op", aldus Paap. De

doelpuntenmakers waren

Maurice Moll die vier tref-

fers voor zijn rekening nam.

Van der Wal en Mark Hoppe

maakten beiden twee doel-

punten. De volgende wed-

strijd komende maandagom

19.55 uurtegen ZOG 2 in de

OG-halin Haarlem.

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden

van alles wat in Zandvoort eeft De adverteerders in de krant

van deze week zijn;

Administratiekantoor Dierenarts Dekker

K.Willemse Dorsman Assurantiën

Algemene uitvaartbegeleic "g Gemeente Zandvoort

Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Auto Strijder Jobtide

Autobedrijf KariMo Ondernemersvereniging

Autobedrijf Zandvoort Zandvoort

Beauty Balance byShella Pluspunt Boomhut

Bertram & Brood Sam van Lingen Haarlem BV.

BloemsierkunstJef & Sani Dump

HenkBluijs Sea Optiek

Café Al ex Selekt Vracht

Café Oomstee Take Five

Café 't Badeendje Uitvaartcentrum Haarlem

CenseenvanLingen VanAacken Glaszettersbed rijf

ChinChin Van Schaik Omaco Makelaars

Circus Zandvoort VanderValk&

Danzee Swart Notarissen

JS>



Kostverlorenstraat 94

Zeer verrassende en royale 2-onder-1 kap villa aan de rand van het groene

hart van Zandvoort op 882 m 2

eigen grond. De vormgeving van deze

woning is bijzonder en daardoor ook de indeling, bovendien beschikt dit

huis over 4 verdiepingen, S ruime slaapkamers en een groot souterrain;

voor verschillende doeleinden in te richten. Naast de zeer ruime inpandige

garage is ook er voldoende parkeerplaats voor meerdere auto's op de oprit

in de voortuin. De achtertuin met diverse terrassen is onder architectuur

aangelegd.

Gebruiksopperv lakte ca. 260 m2

Perceelop pervla kt e 882 m!

Vraagprijs: € 1.Ü95000--

<s>

Prinsenhofstraat 5-B

Op loopafstand van centrum, station en strand gelegen royale,

luxe maisonnette met ruim dakterras van ca. 40 m!
op het zuidoosten,

3 slaapkamers, woonkeuken en een inpandige garage.

Midden in het centrum en toch rustig gelegen

Garage met elektrisch bedienbare deur

Alle vertrekken v.v. paneeldeuren, strak stucwerk

• Geheel v.v. dubbele beglazing

Gebruiksoppervlakteca. 140 m2

<g£>
Vraagprijs: € 465.000,-- maisonnette

€ 40.000,-- Inpandige garage

Dr.J.G.Mezgerstraat43

Modern 4-kamer hoekappa rt ement op de 1ste verdieping van het vlak aan

de boulevard gelegen complex "Ruyterstede". De woonkamer heeft veel

lichtinval en geeft toegang tot het balkan. De apen keuken is modern, de

badkamer is luxe en beschikt over een ligbad en douche. Er zijn 3 slaapka-

mers waarvan 2 met zeezicht en in de onderbouw bevindt zich de berging

en garage. Het complex beschikt over een lilt.

Wit gestuukte muren en plafonds

Eventueel garage onder in het gebouw te koop

Gebruiksopperv lakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000,- appartement
€ 27.500,- garage

<S>

Burg. van Fenemaplein 22/10

Op de 5' verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement (verbouwd naar

3 kamers) met geweldig uitzicht over de boulevard, strand en zee.

Balkonsaan zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift.

Nette keuken en moderne badkamer

Berging in de onderbouw

Parkeren middels vergunningensysteem

Inboedel is eventueel ter overname

Enige modernisering gewenst

Gebruiksoppervlakteca. 100m
2 @>

Oude vraagprijs: 1 239.000, -- NIEUW! vaste prljs€ 209.000,-

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27

Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder,

waskamer, hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij

gelegen achtertuin, oprit en ruime garage voor 3 auto's. De woning staat in

een rustige groene woonomgeving waaralleen bestemmingsverkeer komt

en grenst aan een prachtig natuurgebied.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Buitenzijde geschilderd in 2006

Vloerverwarming begane grond en leverdieping

Alarminstallatie (met onderhoudscontract) /Seo^)
Gebruiksopperv lakte ca. 200 m2

,
perceeloppervlakte 360 m2

J^Stun

Vraagprijs: €795.000, -

R.Ketellapperstraat20

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met

4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt

wensen. We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de

strak vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer

met massagedouche en Whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en

een automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

Strakke afwerking met hoogwaardige materialen

Gebruiksoppervlak ca. 1Z5 m2

Perceeloppervlakte 34Z m 2

Vraagprijs i 624.000, -

^360^
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* Speculaasbrokken € 4,9!

* Broodje 'Hete Kip'' €2,9'

* Speculaasstaven € 4,9!

* Cake naturel en

chocolade-marmer € 4.5

* Weekendtaartje € 7,9'

Stap ook eens binnen

voor een heerlijk kopje

koffie met een gebakje.

ADVOCATEN

023-5:-4 715S

J

ALLE MONTUREN
50% KORTING

ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat Ï4-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

EMM garages

'Opnieuw een verschuiving

van het parkeerprobleem'

Voorlopig heeft de nieuwe basisschool in Zandvoort, De School, een eigen gebouw tot

haar beschikking gekregen. Vanaf 21 oktober jongstleden is de oude Gereformeerde kerk

op de hoek van deEmmaweg en deJulianaweg de thuisbasis voor deze op sociocratische

leest geschoeide basisschool.

Huisvesting voor De School

is de afgelopen maanden

nogal een 'hot' item geweest

in Zandvoort. De gemeente,

die verplicht voor huisvesting

moet zorgen, had eerst het

plan geopperd om een aantal

containers op het grasveld bij

de Oranje Nassausch ooi (ONS)

te plaatsen en die geschikt

te maken voor onderwijs en

ondersteunende activiteiten.

Daartegen kwam het school-

bestuur van de ONS in opstand

en het plan gingde prullenbak

in. Daarna kwamen nog een

paar mogelijkheden naar bo-

ven die allen op weerstand of

onmogelijkheid stuitten. Tot

slot kwam de Gereformeerde

kerk in beeld. Deze was door

de woonstichting EMM/
De Key gekocht, nadat de

Zandvoortse Gereformeerde

gemeenschap zichzelf had op-

geheven. EMM /De Keywenste

het gebouw te laten zoals het

is. Overleg tussen de directie

van de woonstichting en de

gemeente werd al snel geho-

noreerd door de stichting: De

School mocht het gebouw ge-

bruiken voor lesdoeleinden.

Een aantal weken geleden

belegde de gemeente een

informatiemiddag die be-

doeld was om eventuele on-

rust bij de buurtbewoners

weg te nemen. De reactie

van de buurt gaf echter een

ander beeld dan wethouder

Gert Toonen gedacht had. Er

was wel degelijk weerstand

in deze nogal rustige buurt.

Omwonenden verwachten

overlast van ouders die ge-

durende de hele dag hun

kinderen komen brengen en

halen. Een enkeling vreesde

zelfs vooroverlasttijdens het

speelkwartier en wel zo erg

dater niet meer in de tuin zou

kunnen worden gezeten.

Toch heeft het college de

procedure voor de wijziging

van het bestemmingsplan

gestart met als resultaat de

verhuizing van De School

uit gebouw De Golf, waar

tijdelijk twee lokalen van de

Beatrixschool werden ge-

bruikt, naarde Gereformeerde

kerk. Ondertussen heeft de

gemeente ook niet stil geze-

ten en heeft het interieur van

het kerkgebouw aangepast

en is alles opnieuw geschil-

derd. Ook is er een nieuw

afsluitbaar hek rondom het

terrein verschenen.

Nu echter komt de span-

nendste tijd voor De School.

De komende twee jaar zal

De School zich moeten be-

wijzen. Als er binnen die pe-

riode minder dan het door

het ministerie voorgeschre-

ven minimale aantal leerlin-

gen zich hebben aangemeld,

gaat het hele feest niet door.

De grote vraag is dus of dit

zeer vernieuwende onder-

wijsconcept aan zal slaan

in Zandvoort en de directe

omgeving. Slechts dan kan

De Schooi een zonnige toe-

komst tegemoet gaan.

Garagehuurders

huur opgezegd

Woningbouwvereniging EMM bezit ga ra ges, bergingen en/

of parkeerplaatsen door het hele dorp die worden verhuurd.

Een groot aantal huurders is per 1 december aanstaande de

wacht aangezegd. Via een brief hebben zij verstaan gekre-

gen dat zij de garages, die niet in hun huidige woonwijk

liggen, leeg moeten opleveren. Omdat ervoor garages, ber-

gingen en/of parkeerplaatsen geen huurbescherming be-

staat, komt een flink aantal van hen in de problemen.

In de brief die door de EMM
aan een huurder van een

EMM-garage is gestuurd,

wordt de situatie uitgelegd:

"Vanwege de grote vraag is

er een wachtlijst aangelegd

met huurders van EMM die

een garage, parkeerplaats

en/of berging zoeken. In het

nieuwe verhuurbeleid, dat op

i januari 2007 is ingegaan, is

onderstaande volgorde van

toewijzing opgenomen: Om

te bepalen wie het eerst in

aanmerking komt, worden

eerst alle ingeschreven huur-

ders die wonen in de wijk

waar een garage, parkeer-

plaats of berging vrijkomt

geselecteerd. Zijn er geen

kandidaten uit de eigen wijk,

dan komen de ingeschreve-

nen uit de andere wijken in

aanmerking."

vervolg op pagina 3

Dinsdag 4 november en op woensdag

5 november vergadert de gemeenteraad

over de Begroting 2009.

Beide vergaderingen starten om 19.00 uur.

In deze krant een handige samenvatting van

de begroting - De Begroting in één oogopslag.



FAMILIEBERICHTEN

Ik ga slapen ik ben moe

sluit mijn beide oogjes toe.

Heere houdt ook deze nacht

over mij getrouw de wacht.

Toch nog on-

mijn lieve vr

•acht isvanonsheengegai

liefhebbende moedi

Marijtje Koning-Keur
-Zus-

3 augustus 1926 t26 oktober 2

Vrouw van Joop

Moeder van Marijke en Gerard

Henk en Annemieke

Oma van Irene enMarco

Gerard jr. en Marjon

Mascha en Wouter

Sjoerd

Catharina van Renesstraat 10

2041 BJ Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op

donderdag 30 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in

Uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat te Zandvoort.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 31 oktobe

om 16.15 uur in crematorium Westerveld, Duin en

Kruidbergerweg 2-6 te Driehuia (Velsen).

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de

ontvangkamer van het crematorium.

'

l JTTV'A 4DT7i>Ufit": -iNTTtl TM V ANTViT

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

67,2041 PR Zandv
(023) 571 32 78.

-nederknd.nl

f!
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

__~ Verzorging van overledene^

- Begeleiding voor nabestat

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
EvertH. Schweitzer

Vooreen stijlvolle en verzorgde uitvaart

WATERSTANDEN

KERKDIENSTEN

ZONDAG 2 NOVEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan a, Aerdenhout

10.30 uur pastorC. van Polvliet

DiUJlS
c4o=nt**ö4^rw* I

Bloemen & ijezelliijheiGi

HattestraatÖ Lancklöft tel.: 025-57 120 éO

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 14)

Hoog Laag Hoog Laag Hoog

okt/novW
Do Ï0 04 06 11.54 16.18

Vk 11 00.15 04.36 12.34 16.49

Za 1 01.00 05.11 13.15 17.21

Zo 2 01.15 05.45 13.57 17.56

Ma 3 01.45 06.16 14.25 18.25

Dl 4 02.25 06.46 14.56 18.59

Wo 5 03.20 07.25 15.35 19.45

Do 6 04.04 08.15 16.25 21.04

BURGERLIJKE STAND
11 OKTOBER - 24 OKTOBER 2008

Geboren:

Ryan, zoon van: van der Kuijl, Marcel Theo en: Nijssen,

Jessica.

Shama! Raphael,zoon van:Abdoelrahman,Faroeken:Hakhof,

Irene Julia Alice.

Ondertrouwd:

Kooter, Marcus Nicolaas en: de Koe, Maria Margaretha

Yolanda.

Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon,Bianca.

Overleden:

Maissanjohannes Albertus Dominicus, oud 58 jaar.

van der Hoeven geb. Kuipers, Edith Erna, oud 66 jaar.

Kirk, Charles DavidJohann, oud 78 jaar.

a CTL ]W B
Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega's

MEDEWERKER/STER
BEDIENING

voor zowel de dag - als
avonddienst

werktijden in overleg

Ben jij gastvrij en service gericht
en heb je oog voor detail neem
dan nu contact met ons op.

Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl
OF 06-261 7881 9

Haltestraat 25 ,-

2042 LK Zandvoort m
COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00- 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acouisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdljk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gilus@zandv00rt5ecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06-1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
He: gebruik van advertenties en /of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' intd "_ikkeli|ke zoelte mmmg van de uitgever.

GestTuctuTeeTde aanpak

tegen geluidoverlast

Het basisteam Zandvoort van de politieregio Kennemer-

land gaat geluidsoverlast gestructureerd aanpakken. Door

middel van een drietal,kaarten wordt duidelijk gemaakt

wat er aan de hand is.

De melder van geluidsover-

last krijgt een groene kaart

met de melding wat er met

zijn/haar klacht gebeurd

is. De overlast veroorzaker

krijgt in eerste instantie een

gele kaart met de medede-

ling dat deze geregistreerd

wordt. Deze gele kaart geldt

als een waarschuwing. Bij

de volgende klacht tegen

dezelfde veroorzaker, krijgt

deze een rode kaart. Ook deze

kaart wordt geregistreerd en

tevens zal er proces-verbaal

worden opgemaakt. Mocht

er na deze rode kaart weer

een klacht van dezelfde ver-

oorzaker binnenkomen, dan

wordt er naast een nieuw

proces-verbaal ook het ge-

iuidshinderveroorza kende

apparaat in beslag worden

genomen. Met deze maatre-

gel wil de politie in Zandvoort

via een eenduidige aanpak

door alle politiemensen in-

breukop het woongenot van

de inwoners van Zandvoort

beperkt houden.

Een leuk uitje

In juni is de Nationale Uitjestest gehouden onder bezoe-

kers van de website www.eropuit.nl. Bezoekers werd ge-

vraagd een zeer uitgebreid testrapport in te vullen en ruim

44.000 mensen gaven aan deze oproep gehoor.

In dit rapport werd niet al

leen gevraagd een eindcijfei

vooreen u itje te geven, t

ook om cijfers te geven vooi

bijvoorbeeld het personee

de koffie, hoe interessant of

juist heel romantisch het

uitje was. In de top 10 lijst

eindigde het Zandvoortse

strand op een verdienste-

lijke ge plaats, net boven

het strand van Noordwijk.

In de conclusie stond o.a.:

Zandvoort is het leukste

strand van Nederland. Het

is er romantisch, ontspan-

nen en zeer populair onder

de Noord-Hollanders. Dat

laatste is misschien niet zo

verrassend, het is voor hen

immers een thuiswedstrijd.

Wat wel verassend is, is dat

de Zandvoortse koffie in de

top 10 staat. Want koffie en

strand.dat istoch een onver-

wachte combinatie.

CARTOON Hans-iMt
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Herfstduik Wereld Natuur Fonds:

Duik mee voor de wonderen van de zee

Komende zondag 2 november zal voor de

tweede keer de herfstduik van het Wereld

Natuurfonds (WNF) en Center Parcs worden

georganiseerd. Na het succes van vorig jaar

zullen nu naar schatting een klein duizend

'duikers'meedoen. De presentatie is in han-

den van de bekende presentator Gaston

Starreveld.

De duik staat in het teken

van de 'wonderen van de

zee'. Dit jaar wordt speci-

ale aandacht gevraagd voor

de zuidelijke zeeolifant, de

blauwevinvisen de clowns-

vis, die in hun bestaan wor-

den bedreigd. Iedereen kan

gratis meedoen aan de duik.

Bij inschrijvingontvangen de

duikers, zolang de voorraad

strekt, een gratis plonspak-

ket met hierin een zwem-
band en een T-shirt. Behalve

aa ndacht vragen voor de zee-

wonderen maken de deelne-

mers kans op mooie prijzen.

Per 100 duikers stelt Center

Parcs een gratis weekend of

midweek in een park naar

keuze in Nederland ter be-

schikking. Bovendien krijgt

de persoon die het hoogste

sponsorbedrag bij elkaar

brengt van Center Parcs

een VI P-arrangement in één

van de parken in Nederland

.De deelnemers

kunnen zich laten sponsoren.

Het geld dat zij ophalen gaat

naar projecten van het WNF
waar deze drie zeewon deren

leven. 5ponsorformulieren

staan op www.wnf.nl/duik-

meeinzee.

Inschrijven kan vanaf 12.30

uur in het hotel van Center

Parcs. Daarna is er een war-

ming-upen zal om 14.00 uur

het sein voor de herfstduik

worden gegeven.

"U huurt een garage van

EMM in de wijk [x] en woont

in de wijk [y]. Hierbij zeggen

wij u dan ook de garage con-

form het nieuweverhuurbe-

leid van EMM op. Wij stellen

voor om met ingang van 1

december 2008 de huur te

beëindigen. U ontvangt van

ons nog een officiële opzeg-

ging met daarin de datum

en het tijdstip waarop onze

opzichter de sleutel in zal

nemen", aldus de brief van

de EMM.

Opslagplaats

De huurders die er nu uit

moeten hebben de garages

al vaak vele jaren en zijn on-

dertussen niet meer woon-

achtig in de wijk waar 'hun'

garage staat. Een aantal

gebruikt de garage als op-

slagplaatsvoorgoederen die

niet direct nodig zijn maar er

zijn er ook die bijvoorbeeld

er een boot voor de winter

in stallen of de motor waar

zij gedurende de zomer veel

op rijden. Natuurlijk zijn er

ook die hun auto er stallen

en met de fiets naar huis

gaan. Een huurder die ano-

niem wenst te blijven: "Wij

hebben nu een groot pro-

bleem want waar moeten

we met onze spullen naar

toe? Ik kan moeilijk onze

boot in de gang leggen. En

ons huis is te klein om alle

kleding en andere zaken in

op te slaan."

Reactie EMM
EMM begrijpt dat het ver-

velend is voor mensen die

al jaren een garage, par-

keerplaats of berging huren

en nu een brief hebben ge-

kregen. EMM wil er echter

graag voor zorgen dat het

verhuurbeleid van garages,

parkeerplaatsen en ber-

gingen overal op dezelfde

manier wordt toegepast. Er

staan namelijkveel huurders

van EMM op de wachtlijst.

Ook heeft EMM zelf een aan-

tal garages, parkeerplaatsen

en bergingen in gebruik. Dit

gebruik wordt eveneens

tegen het licht gehouden

en ook deze gaan voor een

groot deel weer de verhuur

in. Op deze manier kan de

corporatie haar huurders

op de wachtlijst helpen. Het

gaat nu om een eenmalige

actieom deverhuringen aan

het nieuwe beleid te laten

voldoen.

COLUMN
Volgens mij...

staat Zandvoort positief

vermeld in de top io van de

Nationale Uitjestest. Ruim

44.oootoeristen hebben mee-

gedaan om de 1000 uitstapjes

te testen. De eeuwige strijd om
de eerste plaats komt ook in

deze test naar voren. Zo staat

Zandvoort afwisselend met

Noordwijk en Scheven ingen op

het ereschavot. Verder lees ik

dat het strand van Zandvoort

minder romantisch en min-

der leerzaam is dan de andere

twee badplaatsen. En met de

lekkerste koffie en bij de 55

plussers staan we in de top 10

van gezellige uitstapjes op de

laatste plaats. Persoon lijk vind

ik het een magere score, dat

moet hoger.

Maar hoe bekend is Zand-

voort eigenlijk in het buiten-

land? Dat vraag ik me aftijdens

onze laatste va ka ntieop Kreta.

Nieuwsgierig wil ik weten

waar mijn medehuurders van

het complex vandaan komen.

Het gezelschap is zeer gemê-

leerd en bestaat uit: Noren,

Schotten, Fransen, Engelsen

en Australiërs. "Zandvoort?

Nog nooit van gehoord!" We
vertellen dat het dicht bij

Amsterdam ligt. Bingo, daar

scoren we mee. Ook Haarlem

lukt nog, maar dan houdt de

kennis op.Als joker gooien we

nog het circuit in de groep

met als toetje de AiCP. Ook nu

gaat er geen belletje rinkelen.

Hoe is dat toch mogelijk? Zijn

de mensen ergens anders in

geïnteresseerd? Beslist niet

want, net zoals wij, zijn ook zij

strandaanbidders.

Er is zelfs een overeen-

komst met de Griekse bad-

plaats en Zandvoort. Beide

hebben ze de blauwe vlag!

Hoewel de eisen misschien

lager zijn dan in Nederland

zijn ze toch genomineerd.

We genieten van de heerlijke

zon, het schone strand, de

blauwe zee en de Griekse kof-

fie maa r ergens zit het ons niet

lekker. Volgende keer

nemen we folders c

mee om Zandvoort E
te promoten. Diep in j;

mijn hart blijf ik een ^f

scharrekop. 2
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Studio Total Care
Hair & Beauty

Wenst Sheila heel veel succes met de opening van

schoonheidssalon

" Beauty Balance by Sheila
™

Wij zijn super blij met jou als collega en vinden

het fijn dat onze klanten nu ook weer terecht

kunnen voor diverse schoonheidsbehandelingen.

Heel veel liefs,

Feikje & Merel

Studio Total Care
Potgieterstraat 24

2041 PC Zandvoort «fc*Jfc-
Tel: 023-5719633

Di t/m vrij: 9.00 tot 17.30 uur

Do: koopavond tot 20.30 uur

Za: 9.00 tot 17.00 uur

Beauty Balance by Sheila
Tel: 0651822167

Do: 9.00 tot 21.00 uur

Za: 9.00 tot 17.00 uur

«_!

Dierenartsenpraktijk

de C-üete'rkoK

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47
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Najaarsbeplanting

Bemesting

Tuinaarde

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dins<

™/< \

Wij gaan er even tussenuit

en zijn 27 november
weer geopend.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl

Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

72 -Mob.: 06-45304531 • E-mali: kittywillemse@plonet.nl

EVENEMENTEN AGENDA
November week 44 -zoos

1 Bazaar Protestantse kerk -Jeugdhuis en kerk

19.30-16.00 uur

5 Alzheimercafê - Pluspunt vanaf ig.oo uur

5 Neveda ensemble- Agat ha Kerk 20.15 uur

6 Dag van de dialoog -Zandvoorts Museum
12.00-14.00 uur

7 Genootschapsavond - De Krocht,

aanvang 20.00 uur

8 Zandvoort 500 -Circuit Park Zandvoort

9 Jazz in Zandvoort- Met gitarist Jeanfra ncois

Prins. De Krocht, aanvang^.30 uur

10 Dag van de Mantelzorger -

Pluspunt, 10.00 -15.00 uur

11 Cenootschapsmiddag - Groepsfoto's uit het

archief van COZ. Bibliotheek, aanvang

14.30 uur

14 Superleeskring - Bibliotheek 10.30

16 Intocht Sinterklaas -Aan komst om 12.00 uur

bij de Rotonde

16 Mainstream Jazzcombo - Take Five,

aanvangiö.00 uur

16 Kerkpleinconcerten - Classic Concerts

presenteert: Beach Pop Singers.

Protestantse kerk, 15.00 uur

22 Historische open dag - Georganiseerd

door GOZ. De Krocht, 10.00-15.00 uur

28 Classic Concerts -'The Messiah', Agat ha kerk

30 Wintermarkt- Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

HORECA levering B dagen per week
ALVAST WAT STANDAARD PRIJZEN:!

HElNEKEN FUST SD LTR. C 84,1 E 1 BIJ 6 STUKS C S 1 ,50
AMSTEL FUST SD LTR C BE.Q 1 l BIJ Ê STUKS C BQ.ÜÜ

Bacardi liter C 1 3,23 /au 12 STUKS € 1 3, 1 5
KETEL 1 LiTEF C 3,5 5 pst - pij 6 stuku

Cdca Cdla/Light £4x0,20 € *?,ZS bij 20 stuks € 6,9£
LlPTDN ICE 2BXD,2D € 1 1.72 / RED BULL 23,42

OOK PARTICULIER VERHUUR VAN BIERTAPS

24 UUR PEiH DAG BESTELLEN, MEtHQEIM LEVEREN, ALLE MERKEN!

BESPAREN 15 VERDIENEN
WE SAVE TIME, YU U SAVE MONEY
iT^OlT (FUnrUÖlE N10W
www.buedkuupdrank.nl

DE LEUKSTE BIJBAAN

ENlFLEXIBELE WERKTIJDEN

Bezorgen bij u in de buurt

* Flexibele werktijden

• Zelfstandig werken

Aantrekkelijke bijverdienste

, -.< m<jf'

Krant niet ontvarjaen? 1 Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

raZAwnvonRTsr
riMIHAMI'

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Eerste 'poppy' voor wethouder Wilfred Tates
Wethouder Wilfred Tates heeft in zijn hoedanigheid als ie locoburgemeester vorige week

de eerste 'poppy' in Zandvoort opgespeld gekregen. De 'poppy', Engels voor klaproos,

staat symbool voor alle gesneuvelden in de laatste oorlogen en is over komen waaien uit

de Angelsaksische landen.

In de Engelssprekende landen heb-

ben de meeste inwoners de laatste

twee weken voor de iie dag van

november, een klaproos op hun re-

vers om hun dank te uiten aan de

miljoenen gesneuvelden die ervoor

hebben gezorgd dat onder andere

Europa een vrij continent is. De

11e van de 11e is gekozen vanwege

de ondertekening van een van de

bloedigste oorlogen ooit, de Eerste

Wereldoorlog. Op die dag tekenden

de versla gen legers van onder andere

Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en

het Ottomaanse Rijk de capitulatie.

De 'poppy' is na deze oorlog in het

leven geroepen ter herdenking van

de meer dan 9 miljoen soldaten die

toen sneuvelden. Later, na de Tweede

Wereldoorlog waarin nog meer

slachtoffers vielen, werd de 'poppy'

gebruikt om alle gesneuvelden van

alle oorlogen te herdenken.

Howard MÜIer, vertegenwoordigervan het Royal

Ca n ad ia n Legion, speldde Tates de 'poppy' op na

het gebruikelijke voorlezen van het volgende ge-

dicht van de hand van luitenant-kolonel John

McCrae uit 1915:

In Flandersjïelds the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and In the sky

The Larks, stilt bravely singing.fly

Scarce heard amid the guns below

We are the Dead, Short days ago

We lived,feit down, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie

In Flandersjïelds.

Take up ourquarrelwlth thefoe:

Toyou withfalling hands we throw

The torch: beyours to hold it high.

Ifye breakfaith wlth us who die

We shall not sleep, though popples grow

In Flandersjïelds.

Raad behandelt begroting 2009

Komende dinsdag en woensdag, 4 en 5 november, behandelt

de gemeenteraad de Program begroting zoog en onderlig-

gende stukken als de belastingvoorstellen van het college.

Tevens zullen de fractievoorzitters tijdens de eerste dag hun

Algemene Beschouwingen uitspreken, de politieke visie op

het komende jaar. Op beide dagen begint de vergadering om

19.00 uur in plaats van het gebruikelijke tijdstip zo.00 uur.

Allereerst krijgen de fractie- een debat zijn met de raad.

voorzitters de gelegenheid Ook de behandeling van

om de visies van de fracties de Programbegroting zal

uit te spreken, voordat het dezelfde volgorde krijgen

college erop kan reageren, en wel per programma. De

Vervolgens zal er hierover fracties kunnen tijdens dit

agendapunt al dan niet hun

amendementen of moties

indienen. De diverse para-

grafen komen als eerste

op de tweede dag aan bod

waarna de financiële begro-

ting eenzelfde behandeling

krijgt. De griffie verwacht

dat rond 22.30 uur de diverse

stemmingen plaats kunnen

vinden. De vergaderingen

zijn openbaar en worden in

de raadszaal gehouden, in-

gang via de trappen op het

Raadhuisplein.

Met OOG en OOR
lt>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. ni (of bei 5732752)

Nacht van de nacht

Ook Zandvoort heeft af-

gelopen zaterdag mee-

gedaan aan de landelijke

Nacht van de Nacht. Indit

initiatief van provinciale

milieuorganisaties en de

stichting Natu uren Milieu,

vragen zij aandacht voor

het steeds meer zeldzaam

worden van echt donkere

natuur, iets dat zeer be-

vorderlijk is voor flora en

fauna. In Zandvoort werd

mondjesmaat meege-

daan. Een aantal gebou-

wen waren niet verlicht

en bar-dancing Scandals

had de laserbeamer niet

aanstaan. Misschien kan

er komend jaar wat meer

aandacht aan deze Nacht

van de Nacht worden

besteed want landelijk

hebben meer dan 120 ge-

meenten, 50.000 mensen

en enkeletientallen bedrij-

ven deelgenomen aan al-

lerlei activiteiten rondom

deze bijzondere nacht.

Superleeskring

Dit jaar vond de jaar-

lijkse startbijeenkomst

van 'Nederland leest' van

bibliotheek Duinrand in

de vestiging Hillegom

plaats. Naar aanleiding

van 'Nederland leest'

wordt van 17 oktober tot

15 november het boek

'Twee vrouwen'van Harry

Mulisch uitgedeeld

aan leden van de

bibliotheek (zo-

lang de voorraad

strekt). Tot slot

wordt er vrijdag-

ochtend 14 novem-

bervanaf 10.30 uur

in de Zandvoortse

vestiging een su-

perleeskring geor-

ganiseerd waar men zijn

of haar mening over dit

boek kan uitwisselen met

andere lezers. U kunt zich

opgeven bij de balie of via

023-5714.131.

ZRB in actie

Op de website van de Zand-

voortse Reddingsbrigade

meldt Ernst Brokmeier op

23 oktober dat de ZRB-

a la rmploeg drie avonden ach-

ter elkaar in actie is geweest.

Een wandelaar maakte op

zaterdagavond vlak voor het

vallen van de duisternis mel-

ding van een op het strand

gevonden surfzeil. In overleg

met politie en kustwacht is

er kort (samen met de colle-

ga 's van Bloemen daal) op het

strand en aan de waterkant

gezocht. Omdat geen su rfer

werd vermist en het onder-

tussen al donker was, werd

deactienaeen uur gestaakt.

Zondagavond heeft één van

devoertuigen opverzoekvan

de politie mee gezocht naar

een vermiste vrouw. Uit voor-

zorg zijn strand en fietspad

achter de duinen afgezocht.

Echter de vrouw werd daar

niet aangetroffen. De maan-

dagavond daarop werd de

volledige ploeg weer gealar-

meerd. Dit keer ging het om
een kitesurfer die niet meer

op eigen kracht naar de kant

kon komen. Een oplettende

strandtenteigenaarzagde ki-

terver uit de kant drijven en

alarmeerde de hulpdiensten.

Met hulp van een reddings-

boot bracht ZRB de kiter sne!

naarde kant.

Dode grijze zeehond

Het is niet de eerste keer dat

er zeehonden worden ge-

vonden op het Zandvoortse

strand. Van de week werd er

melding gemaakt over de

vondst van een volwassen

vrouwtje van 50 kilo die

helaasalwas overleden. De

zeehond is in eerste instan-

tieovergebracht naardedie-

renambulance in Haarlem.

Van daaruit is hij met een

speciale auto van de Eerste

Hulp bij Zeehonden (E.H.B.Z)

naar Pieterburen vervoerd.

Daar wordt verder onder-

zocht waaraan de zeehond

is overleden.

Wist u dat?

Langs onze kust leven twee

soorten zeehonden: de ge-

wone zeehond en de grijze

zeehond. Gewone zeehon-

den zijn in het wadden-

gebied het meest talrijk.

Ze gaan op jacht naar vis

in de Waddenzee en in de

Noordzee en kunnen daar-

bij grote afstanden afleg-

gen. De mannetjes van de

gewone zeehonden worden

maxi maal i,80 meter en we-

gen dan 130 kilo. Vrouwtjes

worden 1,70 meter en we-

gen dan 105 kilo. Ze kunnen

in gevangenschap 40 jaar

oud worden en in het wild

tussende2oen3cjaar. Een

gewone zeehond eet 4 tot 8

kilo vis per dag.

Kom mee naar buiten

Nu alles in herfsttooi is en

de mannelijke herten brul-

len, is het tijd om op 2 no-

vember een wandeling met

natuurgidsen in de duinen

van Waternet (ADW) te ma-

ken. Zij vertellen waar u op

moet letten en geven u tips.

De start van de wandeling is

13.00 uur, de entree is gratis

en aanmelden is niet nodig.

Het vertrekpu nt is het bezoe-

kerscentru m 'De Oranjekom'

dat onlangs verhuisd is naar

het oude pompstation aan

de Oranjekom. Het vernieuw-

de bezoekerscentrum is be-

reikbaar via de ingang De

Oase van de Amsterdamse

Waterleidingduinen: volg

vanuit de ingang de gele

wandelroute.

^



PIEP VAN PE WEEK
Rennen, vliegen, springen, va Hen

en weer opstaan... daar bestaat

het leven van onze Dadel uit.

Een druktemaakster van de bo-

venste plank! Wanneer een van

haarspeelkameraden al puffend

op de grond ligt, kan zij makke-

lijk nog een uurtje of wat door!

Dadel moet echt veel hollen en

spelen. Ze zoekt dan ook een

baas met net zovel energie als

zij. Aangezien ze alweer een tijdje bij ons in de opvang

zit, schijnt dat nogal moeilijkte zijn. Ergens moetertoch

een perfecte match voor onze Dadel rondlopen.

Waarde perfecte match in ieder geval aan moet voldoen:

lief zijn, energie hebben, net zoveel van de natuur hou

-

den als Dadel, in het begin heel veel thuis zijn en geen

kinderen of katten hebben. Wie zich aangesproken voelt,

mag zeker kennis komen maken met Dadel. Dadel is

trouwens een mechelse herder teef van anderhalf. Ook

belangrijk om te weten: Dadel kan waarschijnlijk nog

niet zo goed alleen zijn. En ze wil heel graag met haar

nieuwe baas op cursus!

Kom langs in het asiel aan de Keesomstraat 5.

Geopend van maandag tot en met zaterdag

tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel 5713888,

internet: www.dierentehuiskennemerland.nl
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Leerlingen en ouders 'slopen' school

Komende vrijdag om 11.00 uur starten de ouders, de leer-

lingen en de medewerkers van de Mariaschool de officiële

sloop van hun oude gebouw aan de Prinsesseweg. De ge-

meente Zandvoort en het schoolbestuur gaan zorgen voor

een passend afscheid van de school. De sloop van de oude

school markeert de komst van een nieuwe school die on-

derdeel is van de te realiseren brede school.

De sloop is bespoedigd door

de recente brand in het leeg-

staande schoolgebouw. De

betrokkenen halen vanuit

zaamheden die de grond

bouwrijp moeten maken.

Voor de school en het school-

bestuur is de sloop een mijl-

het oogpunt veiligheid de paal in de geschiedenis van

sloop nu naarvoren en lopen

daarbij vooruit op de werk-

de Mariaschool. De school

werd in 1920 door het kerk-

bestuurvan St.Agatha paro-

chie gesticht. Het oorspron-

kelijke oude schoolgebouw

staat er nog steeds: de oude

lagere (Maria)school aan de

Koninginneweg. Doordat

het leerlingenaantal van de

school in de jaren zestig en

zeventiggroeide.was nieuw-

bouw voor de school nood-

zakelijk: het huidige stenen

gebouw dat gesloopt gaat

worden. Vele Zandvoortse

kinderen volgden er rooms-

katholiek basisschoolonder-

wijs.

Vlakbij de locatie van de te

slopen Mariaschool komt

een nieuw onderkomen voor

de leerlingen. Als onderdeel

van de brede school is het een

deelproject binnen het pro-

ject Louis Davids Carré. Eerder

dit jaar heeft de gemeente

Zandvoort de realisering van

dit project gegund aan AM
Vastgoedontwikkeling. Het

totale project gaat in het kort

om 170 nieuwbouwwonin-

gen, een brede school en een

ondergrondse parkeergarage

voor ruim 500 auto's.

De Dag van de Dialoog
Voor de derde maal wordt de landelijke Dag van de Dia-

loog georganiseerd. Ook de gemeente Zandvoort doet in

samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemer-

land aan deze dag mee. Alle inwoners van Zandvoort en

omgeving zijn op 6 november uitgenodigd om met elkaar

in gesprek te gaan. Het thema van dit jaar is: 'Een goede

buur....'

Jongeren, ouderen, werken- is even simpel als doeltref-

den,niet-werkenden, alleen- fend. Mensen die elkaar

staanden, gezinnen en an- normaal gesproken niet zo

derstaligen wonen allemaal gauw tegenkomen, wisse-

in dezelfde omgeving maar len in kleine kring ervaringen

ontmoeten elkaar weinig uit overeen bepaald thema,

of helemaal niet. Het idee Daardoor ontstaat meer be-

van de Dag van de Dialoog grip voor elkaar, meer kennis

van elkaaren misschien zelfs

een sterkere binding met

elkaar. De dialogen kunnen

ook een schat aan ideeën

opleveren om met elkaar

in gesprek te blijven. Reden

voor Zandvoort om zich aan

te sluiten bij het landelijke

initiatief van de Dag van de

Dialoog.

De dialooggesprekken zijn

op donderdag 6 november

in het Zandvoorts Museum
Swaluëstraat 1. Tijdens een

lunch van 12.00 tot 14.00

uur staat het thema 'Een

goede buur...' centraal en

de gesprekken zullen wor-

den geleid door een ervaren

gespreksleider. U wordt van

harte uitgenodigd om aan te

schuiven en deel te nemen

aan het gesprek. Alle deelne-

mers zijn uitgenodigd voor

de slotmanifestatie/s avonds

van 20.00 uur tot 22.30 uur in

de Philharmoniein Haarlem

of De Nozem en De Non in

Heemskerk. Voor meer in-

formatie kunt u telefonisch

terecht via 023-531 5842, aan-

melden kan via www. bd ken -

nemerland.nl/dialoog.

Sporen uit het verleden
Heel vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van Zandvoort die je niet kunt

thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens over te vinden zijn. Met deze rubriek maken weeën speur-

tocht naar het verleden. Daarbij zullen we u als lezer vragen of u het verhaal weet achter de geplaatste foto.

door Nel kerkman

Deze week een foto van een

muurschildering. Het is beslist

een oud spoor uit het verleden.

Het is al jaren weliswaar ietsje

vervaagd op de muur van een woning

bij de Cornelis Slegerstraat geplaatst.

Onze vraag is: kunt u in het kort uw

verhaal vertellen over deze ijsfabriek

en misschien weet u ook wie de ei-

genaar is geweest? Uw verhaal kunt

u voor dinsdag doorbellen op tel.

5732752 of brengen naar: Kleine

Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-

mail sporen@zandvoortsecourant.

nl. Eventuele reactie's worden in de

volgende courant geplaatst.

J>
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Nieuwe website nu online

• Digitaal opgeven van uw:

Zandkorrel

Spotlight

Evenement

• Altijd actueel met het belangrijkste nieuws

• Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen

• En natuurlijk de krant lezen op internet!

Verwendag voor mantelzorgers

Zaterdag 1 november OPEN HUIS van 11:00 - 13:00 uur
Deze bijzonder goed onderhouden én

halfvrijstaande woning is in het karakte-

ristieke centrum gelegen op loopafstand

van het strand en het NS station. De

g heeft veel te bieden en moet
van binnen gezien worden voor een

juiste indruk! Zo beschikt het o.a. over

een sfeervolle woonkamer, een moderne

open keuken, ; slaapkamers, een fraaie

badkamer en een knusse patio met pri-

vacy. Her is in aooi geheel gerenoveerd.

•nber OPEN HUIS vanZaterdag 1

-13:C

Centraal gelegen in het oude centrum

van Zandvoort;

Gezellige patio met werkende water-

Deel van het dak vernieuwd in 2006;

Woonopp. ca.go m', perceel grootte:

69 m".

Dit ruime en zéér verzorgde 3-kamer HOEK-

appartement met GARAGE is gelegen in een

kleinschalig complex op de 2e etage. Het

verkeert in een uitstekende staat en beschikt

over een balkon op het ZUIDEN. De garage is in

de onderbouw gelegen. Het complex ligt nabij

het winkelcentrum, de scholen, de duinen

en het strand. Ook ideaal voor zelfstandige

bewoning door ouderen vanwege de lift en

de aanwezigheid van winkels en de fraaie

supermarkt Vomar. U doet nu met plezier een

boodschap! Ideale PARKEERMOGELIJKHEDEN

op het naastgelegen parkeerterreinl

• Zaterdag 1

13:00 uur;

-nber OPEN HUIS v

• Hardhouten kozijnen en dubbel gl

• Gemeenschappelijk daktuin;

• LAGE servicekosten € 95,= per ma
• Het appartement wordt inclusief gar

', verkocht als éên geheel object;

• Woon oppervlak ca. 90 m 1 en bouwja

nd:

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
£111

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

Time* Greeven Suzanne Schouten

ra
NVM

Op vele plaatsen in het land wordt in november voor de

elfde keer aandacht besteed aan de Dag van de Mantel-

zorg. De dag draagt bij aan de her- en erkenning van man-

telzorgers en is inmiddels een begrip geworden in Neder-

land. Deze speciale dag wordt in Zandvoort op maandag

10 november in Pluspunt gevierd en staat in het teken van

ontspanning en ontmoeting.

voor, maar sinds enkele

jaren wel. Tegenwoordig

noemt men het mantelzorg.

Het woord mantelzorger

betekent dat mensen fjong

en oud, man of vrouw) zor-

gen voor iemand die dat zelf

niet meer kan. Die persoon

zorgt langdurig en intensief

vooreen hulpbehoevende,

chronisch zieke of gehandi-

capte partner, ouder, kind,

vriend of buur. Niet alle

mantelzorgers zijn zich be-

wust van deze onbetaalde

zorg en meestal is de taak

uit nood geboren. Daarom

wordt er één keer per jaar

een landelijke dag georga-

niseerd om de mantelzor-

gers eens in het zonnetje

te zetten.

door Nel Kerkman

Sinds de informatieavond op

6 oktober hebben meer dan

200 Zandvoorters zich als

mantelzorgers aangemeld.

Op deze avond presenteer-

den de gemeente, Tandem

en CIZ zich en brachten het

doel van de bijeenkomst in

beeld. Zo werd ondermeer

informatie en ervaring uit-

gewisseld en was ertijd voor

een kleine enquête met vra-

gen over wat er leeft onder

de mantelzorgers.

Wie en wat is een

mantelzorger?

Zorgen voor een zieke mede-

mens is al heel oud.Vroeger

bestond daar geen woord

Het verwenprogramma
Hoe ziet deze gezellige dag er-

uit? Van 10.15 uurtotio.45 uur

wordt u ontvangen met kof-

fie of thee en gebak. Daarna

is tot 11.15 ujr een sportieve

warming-up voor alle aan-

wezigen. Om 11.30 uur kunt u

een keuze uit onderstaande

activiteiten maken: een stoel-

rnassage, bij de kapper of een

zangworkshop. Van 1230 uur

tot 13.30 uur staat er een over-

heerlijke lunch klaar. Tot aan

de si uiting (15.00 uur) is er een

workshop yoga voor alle aan-

wezigen. Bent u mantelzorger,

dan bent uvan harte welkom!

Kent u een mantelzorger?

Attendeer hem of haar dan

op deze speciale dag op maan-

dag 10 november tussen 10.00

uur en 15.00 uur bij Pluspunt

Zandvoort, Flemingstraat 55.

Voor de dag van de man-

telzorg kunt u zich voor 5

november aanmelden via

023-8910610. Voor meer in-

formatie kunt u kijken op

www.tandemzorg.nl.

Inschrijving Circuit Run geopend
De ze Runner's World Zandvoort Circuit Run, met start

en finish op ons bekende circuit, vindt plaats op zondag

29 maart 2009. De primeur sloeg dit jaar met maar liefst

9.500 deelnemers bijzonder aan. "Dit aantal overtrof alle

verwachtingen", aldus organisator Le Champion.

De succesvolle formule met

onderdelen als de 12 kilome-

ter voor individuele deel-

nemers en businessteams,

de Grand Prix Marathon

vormen net als vorig jaar het

programma.

Voor de 12 km is ook in 2009

een aantrekkelijk, uiterst af-

Estafette, de Ladies Circuit wisselend parcours samen-

Run (5 km), de Kids Circuit Run gesteld. Ma de start vanuit te zamelen voor Spieren voo

(2,5 km) en de Scholieren loop de pitsst raat wordt eerst een Spieren!

hele ronde van 4,2 kilometer

over het circuit afgelegd. Het

zware en heuvelachtige tra-

ject met uitzicht op duintop-

pen en de zee zal voor me-

nige loper een onvergetelijke

ervaring zijn. De passage

door het centrum wordt op-

geluisterd met muziekbands

en veel publiek. De finish is

gesitueerd op het circuit, op

het lange rechte stuk voor de

eretribune. Hier zal ook wor-

den uitgemaakt of de Belgen

hun titel met succes zullen

verdedigen in de landen-

wedstrijd tussen Nederland

en België.

Wieop2g maart van depar-

tij wil zijn, kan zich het best

zosnel mogelijk inschrijven.

De vraag naar sta rtnummers

zal die van vorig jaar name-

lijk weer ruimschoots gaan

overtreffen. Inschrijven is nu

al mogelijk op www.rwcirc-

uitrun.nl, waarbij iedereen

gevraagd wordt de uitda-

ging aan te gaan om geld in

—
Zandvoortse Courant nummer 44 30 OKTOBER 2008

De Mazzelmarkt ,,.,.. . ,, ,

maar helpt bijvoorbeeld ook

bij eczeemklachten, kalkna-

gels, koude handen en voe-

ten, klootjes, eeltvorming,

couperose, likdoorns en in-

sectenbeten.

Niet alleen voor de feestda-

gen maar het gehele jaar

maakt Netty hele leuke en

voordelige cadeaumanden

op. Naast een uitgebreide

mand als relatiegeschenk

zijn er ook speciale pakket-

ten, die voor een vader- en/

of moederdagcadeau spe-

ciaal betaalbaar zijn uit de

kinderspaarpot. Deze week

zijn alvast voor de kleintjes

verkieedkleren als Zwarte

Piet en Sinterklaas (met mij-

ter) voor € 2,99 te koop en op

30 november kunt u tijdens

defeestmarkt bij twee kra-

men voor de winkel terecht,

waarop alles voor slechts één

euro verkocht zal worden.

De grote kracht van de

Mazzelmarkt is niet alleen

de lage prijzen, maar ook

de persoonlijke aandacht.

Zoals Netty het verwoordt:

"Je maakt gezellig een

praatje met de mensen en

wij doen ook niet moeilijk

als iets niet in orde blijkt te

zijn. Dan geven we gewoon

het geld terug! Kom eerst

eens kijken wat wij te bieden

hebben, dat scheelt enorm

veel geld!" Wel contant geld

meenemen, want pinnen is

helaas niet mogelijk

Mazzelmarkt, Haltestraat

27, is van dinsdag t/m zater-

dag van 10.00 tot 17.00 uur

geopend; op zondag vanaf

11.00 uur en op maandag
vanaf 12.00 uur. Tel. 5715795.

In het voormalige pand van Balled ux is al sinds maart 1995

de Mazzelmarkt gevestigd. De eigenaren zijn Berry en

Sandra Buytenhek, maar de meeste mensen zullen vooral

het gezicht van vaste kracht Netty Schraal, de moeder van

Sandra, voor ogen hebben! Berry heeft een groothandel in

cosmetica -artikel en en levert zowel in Nederland als aan

het buitenland, terwijl Sandra nog de meeste tijd te vinden

is in Corry's Kaashoek.

Bij veel mensen bestaat Er is een grote collectie ko-

wellicht de indruk dat de piegeuren voorradig, maar

Mazzelmarkt, doordat de ook de originele eau de toi-

prijzen zo laag zijn, uitslui- lettesen parfums van beken-

tend in tweedehands arti- de merken als D&G,Armani,

kelen handelt. Maar niets Joop!,Bulgariof Davidoff zijn

is minder waar. Naast de te koop. Het leuke is dat de

reguliere inkoop kan men 'ouderwetse' luchtjes zoals

vaak de hand leggen op eau de cologne (4711 van

restpartijen van fabrieken. Boldoot) voor dames en de

Het prijsverschil met an- aftershavesvan Old Spiceen

dere zaken kan hierdoor erg Tabac nog steeds aftrek blij-

oplopen. Voorbeelden zijn ven vinden. De scheermesjes

onder meer sommige haar- van Gillette zijn eveneens

producten van de bekende een aanrader,

kapper John Frieda.gelvan

Taftof een groteflacon Lenor Een grote hit,waarvoorzelfs

wasverzachter. Daarnaast ie van tijd tot tijd wachtlijsten

er een uitgebreide en voor- zijn.isdebefaamdeGinseng

delige sortering gezichts- Crème (slechts € i,5g! voor

verzorgende producten van een pot van 250 ml). Deze

wereldmerken als Oil of Olaz, crème kan gewoon als dag-

Diaderma, Dove en zelfs en nachtcrème, bodylotion of

Ponds en Margaret Astor. aftershave gebruik worden,

Alzheimer Café gaat door

Het experiment 'Alzheimer Café Zandvoort' is geslaagd.

Uitgangspunt was om na drie bijeenkomsten te evalueren

en aan de hand daarvan te beslissen over doorgaan. Het

resultaat is echter vroegtijdig al genomen.

Sociaal geriater Hans we nu al besloten hebben

Houweling, samen met om doorte gaan."Volgende

Nathalie Lindeboom van week woensdag is de derde

'Pluspunt' de drijvende bijeenkomst. Het thema is

kracht van het project: "De dit keer'Wat gebeurt er met

opkomst is dermate goed dat je alsje Alzheimer hebt?' Een

inwoner van Zandvoort die

deze ziekte heeft praat hier-

over. Er is gelegenheid tot

het stellen van vragen.

Alzheimer Café Zandvoort

vindt plaats op woensdag

5 november in Pluspunt

Noord, Flemingstraat 55.

Inloop vanaf ig.00 uur, ein-

de 21.30 uur. De toegang is

gratis.
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Keuzeweekmenu
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Uitgezonderd feestdagen

€16,75

Wij heten n
van harte welkom

Vaar ïtijët-ttsatw vftvsartwtvit ttL Q2$-571C450

Geopend KN 17.00 tat 2Z.&& Kvrrtsdaggnhtm

Burg. EtTgr/ecrtsïr/u?t 72, XanAvaort

Geen zin om Ie kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:

visgerechten -

vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Of voor de kleine trek:

allerlei vers belegde broodjes!

Bel: 5712102

Geopend v,m 9.00- tot 22.00 uur kijk voor meer info:

maanda %s gesloten WWTV.harocamo.nl

4, 'T. ^t. <De unieke focatie voor:
~~

pi
* £''" ^ezelüije dag/avond

* (Bruiloft of partij

A
(Bedrijfsfeest of tRemofeest

!if uil' wensen zijn 6espreei{Jiaar!

Voor info en of Boekingen

064390693S

.ilevard Bamaart 12 - 2041 JA Zandvoort
n

el 023-8882992 -www.hetbadeeiidje.nl

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 31 okt., aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Karen Neumann - zang, Ban van Ballegooijen - sax,

Kees Jan Hoogeboom - trompet, Curro Noriega - gitaar,

Clay Windnam - contrabas. Bent Nellen - drums.

Vrijdag 14 november:

Saskia Laroo Quartet
Saskia Laroo - trompet, Ricky Wiranatakusuma - piano,

Micha Stratz - bas, Menno Veenendaal - drums.

Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

VERKOOPDAG
Zaterdag 1 november • van 9.30 tot 16.00 uur

Protestantse kerk en het jeugdhuis
aan het Kerkplein

Veel boeken, vrije handiverhartihelen en allerlei snuisterijen. Tevens zijn.

er in de aanbieding mooie wenskaarten voor Kerstmis, grote sorteiing

glaswerk, artikelen uit grootnioederstijd. spellen en puzzels.

Voor de inwendige mens is er koffie met gebak, etc.

Verloting, spelletjes en sjoelen voor kinderen, de hele dag.

Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
ZUiDVUitTSE - I
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Hedendaagse kunst in Zandvoorts museum

Na de tentoonstelling van Kunstkracht 12 van BKZand-

voort heeft museumbeheerder Sabine Huls voor de nieu-

we overzichtstentoonstelling 'Str@ndlevenzi' tien jonge

kunstenaars uitgenodigd. Vanaf 18 mei hebben zij hun

kunstwerken, verspreid over meerdere strandpaviljoens in

Zandvoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Castricum en Ber-

gen geëxposeerd.

tekstenJbto Ne! Kerkman de gemeente Zandvoort en

de gemeente Bloemendaal

Ter afsluitingvan hetproject hebben het project gefinan-

5tr@ndleven2i is de over- cierd met als achterliggende

zichtstentoonstelling niet gedachten dewisselende be-

op het strand maar tot 7 zoekersgroependiedestrand-

december in het Zandvoorts paviljoens bezoeken, kennis

museum te bezichtigen. De te laten maken met heden-

provincie Noord-Holland, daags beeldende kunst.

Vernissage

De laatste tijd is het ge-

bruikelijk om de tentoon-

stelling buiten te openen,

gelukkig was het dit keer

droog. Onder de belangstel-

lenden waren wethouder

Gert Toonen, Carl Simons,

fractievoorzitter OPZ en en-

kele leden van BKZ aanwe-

zig. De kunstenaar Fredrike

Top, van kunstenaarscol-

lectief Groene Honden, en

projectleider van Stichting

Museumontwikkeling Hans

van Helden, openden de

tentoonstelling met een

humoristische opsomming

van "welke BN'er hebben

wij mogelijkerwijs gevraagd

om dit bijzondere project

te openen", maar helaas er

was niemand gevonden. Na

de bezichtiging van de drie

hogefotocollagesaan de pui

van het Zandvoorts museum
vanTijmen Zonnevijlle liepen

de genodigden, aan gegeven

met een spoor van steiger-

hout, naar het vervolg van de

tentoonstelling.

Str@ndleveri2i

Het contrast met de histo-

rische cultuur en de nieuwe

tentoonstelling is groot

maar niet storend. Het aan-

bod van de kunstuiting is

zeer divers en niet iedereen

zal zich er in kunnen vin-

den. De meest opvallende

kunst zijn de 4 badpakken

van Berber Soepboer die op

een creatieve wijze speelt

met lappen stof en druk-

kertjes. Ook het kunstwerk

van Nellie Keijzer met '1001

at the beach' valt zeker op.

Ze heeft met een eigen ont-

worpen Arabisch lettertype

1001 het Arabische woord

'nacht' uit Cortenstaal ge-

sneden. De Groene Honden

hebben ontwerpen gemaakt

met het thema 'spelen met

de elementen' waarvan het

kunstobject met de halve

meeuwen zeker niet zou

misstaan aan de wand van

een strandpaviljoen.

Het Zandvoorts Museum
laat met deze nieuwe ten-

toonstelling zien dat, naast

objecten van de eigen col-

lectie, het toegankelijk is

voor een zo breed mogelijk

publiek. De tentoonstelling

Str@n dieven 21 is te zien van

26 oktober t/m 7 december

opwoensdagtoten met zon-

dag van 13.00 tot 17.00 uur

in het Zandvoorts Museum,

Swaluëstraat 1.
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Genootschapsavond

in het teken van carnaval
Op 7 november zal het Genootschap Oud Zandvoort (COZ)

tijdens de genootschapsavond aandacht besteden aan het

grootse carnaval dat Zandvoort ooit kende. Wim Buchel

en Boudewijn Duivevoorden zullen terugblikken op bijna

60 jaar Zandvoorts carnaval, toentertijd het grootste

carnaval van 'boven de rivieren'. Vanaf 1966 tot dik in de

jaren 90 van de vorige eeuw kende Zandvoort een uiter-

mate bloeiend carnavalsleven.

Beach Pop Singers niet door bij Korenslag

The Beach Pop Singers zijn vorige week in Hilversum ge-

weest om auditie te doen voor Korenslag, een programma

van de EO met Henny Huisman als presentator. Het was

die dag het eerste koor dat op moest treden. Aangezien de

set nog niet klaar was, moesten ze helaas een uur wachten

voordat ze konden beginnen.

"En dan magje op. Stijf van de ze nuwenen met al die lichten,

camera's en dejury voorje,was hettoch wel even slikken",

zei een koorlid. Nadat dirigent Arno Westenburger het een

en anderover het koor verteld had, mochten ze dan einde-

lijk beginnen. Het eerste nummer werd 'De Speeltuin', dat

door Westen burger speciaal voor het koor was bewerkt. Hij

had dat gekozen omdat er geen extra instrumenten mee-

genomen mochten worden en natuurlijk omdat het koor

hiervoor tijdens de uitreiking van de Prixd'Humanité een

compliment van Marco Borsato had gekregen. Als tweede

nummer werd het nummer 'I have got the musicin me', de

afsluiter van de Korendag Zandvoort, gezongen.

Uiteindelijk haalde het Zandvoortse koor het niet. "Een beet-

je een stijf en timide koor, maar wel met potentie", luidde

het juryrapport. Voor The Beach Pop Singers was het ech-

tereen grote ervaringen men is vast van plan om volgend

jaar weer mee te doen. Een aantal foto's van de dag kunt

u binnenkort vinden op de website van het koor: www.
thebeachpopsingers.nl.

De avond staat onder leiding

van de eerste vicevoorzitter

van het genootschap, Ankie

Joustra-Brokmeijer. Zij is de

afgelopen maanden druk

in de weer geweest om het

Zandvoortse carnaval in

beeld te brengen en het ar-

chiefvan deverenigingen uit

te spitten.

Na de carnavalspresentatie

volgt de pauze met de traditi-

onele loterij, gevolgd door de

ge aflever ing van 'Zandvoort

in de vorige eeuw'. Hierin

worden unieke filmbeelden

getoond van Jelle Attema sr

en beelden uit het bekende

Polygoon Journaal, die recen-

telijk zijn ontdekt. Het ge-

nootschap heefttevensdeze

maand een mijlpaal bereikt.

De archivaris van de vereni-

ging heeft de 20.oooste foto

in gescand en aan de digitale

collectie toegevoegd.

De genootschapsavond is

op vrijdag 7 november aan-

staande in De Krocht. De zaal

is geopend om 19.00 uuren

de avond begint om 20.00

uur. De toegang is gratis voor

leden van het genootschap.

Mocht u dat onverhoopt niet

zijn, dan kunt u aan dedeur

lid worden.

Nieuw: Jongerencafé

Vanaf 2 november staat café Alex iedere zondagavond

in het teken van jongeren. Van 20.00 uur tot aan mid-

dernacht verzorgt DJ Roy voor live entertainment in het

'jongerencafé'. Om de week wordt er een speciale thema

avond georganiseerd, van hiphop tot karaoke.

23 november is de eerste rap battle plaatsvinden.

Hiphop avond in café Alex.

Hiphop artiesten als deVAK. Eikezondag vanaf 20.00 uur

Mannen en de KrimiKlownz dus jongerencafé in Café

uit Umuiden zullen dan Alex aan het Gasthuisplein

een optreden verzorgen, ga. Kijkvoor meerinformatie

Tevens zal er die avond een opwww.onair-events.nl.

O, J>



Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

LAVOGUE
Haar-Visagie

c
Hit/io<:/i{}i/i(/

Graag nodigen we u uit voor de opening van onze nieuwe salon.

Ubentvan harte welkom op zaterdag

1november2008 van 13.00 tot 19.00 uur.

Openingsactie:
maak op 1 november een afspraak

en u ontvangt 10% korting

Het adres is Haltestraat 22,

2042 LM Zandvoort

Tel. 023-573 01 72

{jtaan tot zi<°f)ö!

/Jeiiu en Step/iO/iie &Oe.tide-iae-ist

Kerkstraat 34-36 2042 JG Zandvoort Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Alle monturen 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada RayBan Oakley Dior Gucci Serengeti Roberto Cavalli

Versace Chopard Gijs Tom Ford Chanel Dolce&Gabbana Persol

Dorpsgenoten door Erna Meijer

Jac van den Berg
Enige weken geleden was er in deze rubriek een uitgebreid

portret van de accordeoniste Cré van den Berg te lezen.

Tijdens het geanimeerde gesprek met haar kwam regel-

matig haar echtgenoot Jac aan het woord. Hij had ook

zoveel boeiends te vertellen, dat een apart interview met

hem zeker de moeite waard bleek.

Jac is 76 ja ar geleden inVlaardingen geboren als oudste van

zeven kinderen, maar woont inmiddels al ruim vijftig jaar Dat Va

Zandvoort. "Ik kom uit een gezin waar zowel van vaders- als straks i

moederskant de Rijnvaart en de visserij een hoofdrol

speelde. Al heeljonghad ik belangstelling vooi

boten; op mijn zesde hadikaleenkanoen

ik ben daarna nooit meer zonder boot

geweest, want tot opdedag van van-

daag heb ik een boot. Ja ren lang was

het een Zuiderzeebotter, maar nu

een motorboot die op Loosdrecht

ligt. Wij gaan daar zeer regelmatig

naartoe en in principe verblijven

wij in juni een hele maand aan

boord. Op mijn derde sprak ik al

mijn fascinatie voor het redding-

wezen uit. Dat is dan ook de reden

dat ik in Zandvoort ben gekomen,

want ik wilde uitsluitend ergens wo-

nen waar een reddingsbrigade was

Nu was het in die tijd niet zo gemakke-

lijk om daar bij te komen als buitenstaan-

de r want de echte Zandvoorters, met namen als

persoon en schroomde niet om zonodig bij allerlei hoogge-

plaatste personen de nodige vergunningen los te krijgen. Zo

heb ik in dat zelfde jaar ook van de directeur-generaal van

de Rijksluchtvaartdienst een brief losgepeuterd, waarin wij

zogenaamd toestemming kregen een kabelviieger van 20

X15 meter met een oppervlakte van 3001112 op te laten op

het voormalige BP parkeerterrein; dit samen met het door

Edo van Tetterode ook opgerichte vliegergenootschap 'Fly

Away'."
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Opmerkelijk koud slot

van oktober

We zitten inmiddels in een opvallend koude oktoberfase

en ook november zal zeker niet zacht starten in Zand-

voort en Bentveld. Zo extreem koud als in 1980, toen het

kwik op 3 november zelfs het hele etmaal rond nul bleef

in Zuid-Kennemerland, wordt het zeker niet, maar we

duiken voorlopig wel royaal tot beneden de langjarige

temperatuurgemiddelden. Op 7 november 1980 lag er

trouwens bijna 15 centimeter sneeuw in het gebied tus-

sen Haarlem en Zandvoort.

den Berg zich met dit gevoel van humor ("Als ik

mijn kist lig, lig ik nog te schudden van plezier")

vanzelfsprekend ook thuis voelde bij sociëteit

Duysterghast lijdt geen twijfel. In na-

volging van eerder genoemde Edo,

die als prins Doerak de Eerste in-

derdaad ook de eerste carna-

valprins van de sociëteit was,

kon Jac zich eenjaar lang ook

als prins manifesteren, maar

trad hij daarookjaarlijksop

als Sint Nicolaas. Daar had

hij al ervaring mee want

dat 'beroep' beoefende hij

gedurende 15 jaar op een

scholengemeenschap in

Den Haag uit. Wie hem kent,

zal zijn geloofwaardigheid be-

slist niet in twijfel trekken!

Sinds een paarjaar heeft hij een oude

hobbyweeropgepakt.ln zijn jeugd speelde

Zwemmer en Paap, gingen haast als vanzelfsprekend hij mondharmonica in een orkestje, maar hoewel

voor als er al een vacature was. Toch is het Jac uiteindelijk hij later nog wel gezongen heeft in en voorzitter geweest

van het Zandvoorts Mannenkoor had hij het zelf muziek

maken eigenlijkvoorgezien gehouden. Toch begon het drie

jaar geleden weer te kriebelen. "Via Ger Groen endaal ben

ik aan een altsaxofoon gekomen en heb ik bij verschillende

mensen les genomen. Na 1,5 jaar ben ik in Heemstede naarde

dirigent van de Teisterband gestapt en ben ik aangenomen

gelukt en dat heeft er ook toe geleid dat hij nog steeds in het

bestuur zit van de 100 jarige oud-redders club MVZ (Moed,

Volharding en Zelfopoffering) van de KNZHRM.

In zijn werkzame leven was Jac ook een positieve doorzetter.

Hij heeft al vroeg twee eigen zaken in de hout handel gehad,

die hij na tien jaar heeft verkocht. Daarna was hij o.a. hoofd- Dit is een uit circa 40, uitsluitend mannelijke, leden bestaand

vertegenwoordiger bij Hen kei en later Unilever en tenslotte orkest, dat voor na mei ijk dixieland,jazzmuziek en rock& roll

tot zijn pensionering adjunct-directeur bij een Amerikaans speelt. Daarnaast speel ik ook in het Symfonisch Blaasorkest,

bedrijf. Binnen het Zandvoortse was hij niet alleen actief bij dat zich vooral op klassieke muziek richt. Zeer recent heb-

de reddingsmaatschappij, maar in de zeventiger ja ren tevens ben wij nog met veel bijval een uitvoering gegeven in de

lid van een uit vijf heren bestaand clubje, VUT genaamd. Uw Protestantse Kerk in de serie Classic Concerts."

scribente had hiervan nog nooit gehoord maar uit foto's

blijkt dat de mannen, waa ronder ookAbFij ma, nogal op een

bijzondere manierde aandacht wist en tetrekken.Jac:"op30

maart 1978 hebben wij in het kader van '150 jaar badplaats

in harten nieren' de watertoren behangen meti485m2aan

elkaar genaaide bedden lakens. Ik was nogal een doortastend

Samen met zijn G ré, die hij een aantal ja ren na het overlijden

van zijn eerste vrouw heeft ontmoet, heeft Jac een goed

gevuld leven, waarin nu voor beiden het actief beoefenen

van muziek een heel belangrijke rol speelt. Hopelijk kunnen

zij hier nog lang samen van genieten!

Heeft u ook een ZandvoortPas?

Kijk dan snel op pagina 28 en 29

Een geheel ander weerregi-

me dan in de afgelopen tij-

den hebben we inmiddels

in huis dezer dagen en de

belangrijkste schaakstuk-

ken op het weertoneel zijn

dan ook drastisch verzet.

Een krachtig hogedruk-

gebied op de noordelijke

Atlantische Oceaan is te-

zamen met een omvang-

rijke lagedruktrog rich-

ting Noord-Europa en de

Beneluxweers bepalend.

Lagedrukgebieden gevuld

met koude luchtworden zo

gedwongen via onze om-

geving richting Frankrijk te

koersen, vooral later deze

week.

Die lagedrukgebiedjes

zitten nogal ruim in hun

jasje, zodat wind en regen

(buien) eigenlij kwel zullen

meevallen in ons land. Toch

blijft er nog wel een kleine

buienkans bestaan dezer

dagen door de instabiliteit

van de lucht (grote verschil-

len tussen temperaturen

aan de grond en die in de

bovenlucht). Er is daarbij

een kans op wat stofhagel

en wellicht merkt de zeer

alerte waarnemer zelfs 8

Do.

of 9 natte sneeuwvlokken

op, want ook dat is mogelijk

en dat zou zeervroeg in het

seizoen zijn.

Overdag komen we niet meer

aandeio'Cop deze donder-

dag en vrijdag, maar ook

de nachten zijn inmiddels

belangrijk kouder gewor-

den (donderdagochtend al

vorst richting de Bentveldse

kant). De wind (meest kracht

3) gaat trouwens om naar

het noordoosten vanaf van-

daag.

Richtingen in het aanstaan-

de weekeinde gaat de druk

wat meer stijgen ten noor-

den van ons en die ontwik-

keling zou dan een lichte

weersverbetering teweeg

kunnen brengen. Toch zou

erop zondag misschien nog

wat lichte regen vanuit het

zuidwesten kunnen binnen-

lekken.ln hetalgemeen gaan

de temperaturen wel wat

omhoog vanaf zaterdag en

dat lijkt niet meer dan lo-

gisch, want kouder dan nu

is het zelden in deze tijd van

het jaar.

r Putto

Za. Zo.

Temperatuur

Max 8-9 8-9
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BETER MOBIEL
SfflfftHltttlRIf* V.\ hiU.UNills AR» Kr»

TTTTTi]

'
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Dhr/MevrNaam
Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

I Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

4

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw
behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Kabel-internet/

adsl installateur

helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep -ft,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Met garantie en KvK.

L«i O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

IJzerhandel Zanrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

bevel ligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote KrochtlS

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in een apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,:,

CL

Autobedrijf Lieve S hei la,

TradeArd. veel succes met je eigen

Lid BOVAG en NAP. salon! Mama, Martin,

Max Planckstraat 44,
Sorayajordi, Danny

tel. 5730519/

06-53498304 Lieve Sheila,veel geluk in je

www.tra d e-a rd . n 1
Beauty Balance salon!

Klussenbed rijf Rico. oma en opa

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis. Te koop:

Redelijke prijs. icoon zijdeprint

Voor info: 06-1423 2051 0,30 xo,4o:€i5.

Het Pakhuis. 0,55 xi,oo:€ 5.

Tweedehands Litho koe, gen u mm.: €6,50.

artikelen en kleding. Litho's bloemen 0,20

Kennemerweg 6 x 0,30: €2,50 p.st.

Zandvoort. Ets 0,11 x 0,16: €15.

Open: Tel. 5713509

don-vrij-zat 10-17 uur-

N ieuwe nagelstyliste

in Zandvoort.Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101, Tijdelijke kennismakings-

2041KL Zandvoort. aanbieding: complete set

Behandeling volgens French Manicure € 20,-

afspraak, ook's avonds. Set Naturel Acryl€i5,-

Tel. 5720108 of Bel voor afspraak

06-48318230 5715988 / 06-55546008

Chinese massage Te koop:

Zandvoort. Bij u aan huis, afwasmachine merk

Chinese body- en voetmas- Bosch:€ 75,-

sage. 80 Minuten a €40. Vier eetkamerfauteuils

Bel voor afspraak: met zijleuning d.br.

06-34549835 alcantara stof:€ 175,-

Tel. 06-20543796 / 5720405

Schoonmaken bij ouderen

thuis! ThuiszorglnHolland. Pedicure Carla.

nl heeft werk voor Vooral uw voetproblemen

vrouwen (v/m] en massage. Meer dan

3-10 uur p.w. Haarlem e.o. 10 jaar ervaring. Pro voet lid

Ook Marokkaanse en Turkse Tel. 06-4609 8919

kom. Bel nu 023-5519810 Klokkenluiders,

jullie zijn niet goed

geïnformeerd.Leuke kado-tip:

Verjaardagskalender Huis in de Duinen is top!

van Zandvoortse plekjes. Joop en Bert (M P Coiffu res)

Naar schilderijen van

Yvon Schoorl Je huidige leven is de

Brederodestraat 83 uitkomst van je gedachten.

Tel. 023-5717063 Info: 5716793

Voor grotere aantallen

(relatiegeschenken) Te huur: luxe loods

te bestellen bij met kantoor 3om ;

Yvon 5choorl. E lectr. deuren en alarm.

Verder is de kalenderte Vraagprijs € 1500,00 per

koop bij Bruna, bloemiste maand. Info (overdag)

HannekeVoit (Buureweg 1) via 5738777

Zaterdag 8 november:

Markt met tweedehandsBijbel:

God vertrouwt je toe en nieuwe artikelen in

aan zijn engelen die de grote zaal van het

over je waken, waar je Huis in de Duinen, Herman

ook gaat (Psalm 91:11). Heijermansweg 73.

Gebed nodig? Bel het Huis Aanvang 14.00 uur

van Gebed: 5363804. tot 16.00 uur

Gemeente Zandvoort SPECIALE BIJLACE

Begroting in één Oogopslag
In dit katern presenteert uw gemeente u een begroting in één

oogopslag (BIEO). U kunt snel kennis nemen van het financiële van

allerhande zaken. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven

voor 2009? Welke keuzes zijn er gemaakt? Gaan de lasten omhoog

voor de burgers? Op welke ontwikkelingen wordt ingezet? Wat

mag u van de gemeente verwachten in 2009?

De begroting zelf is terug te vinden op www.zandvoort.nl. Kies voor het

gemeentegedeelte, rubriek: bestuur/beleid/begroting en jaarverslag.



Begroting 2009 algemeen

De begroting bestaat uit de beleidsbegrotingen de financi-

ële begroting. De begroting is onderverdeeld in 8 program-

ma's, waarin staat beschreven wat de ontwikkelingen zijn

en wat de gemeente per taakveld gaat doen. Ook bevat de

begroting 8 paragrafen. Deze geven een dwarsdoorsnede

van de programma's en zijn wat meertechnisch van aard. In

de financiële begroting zijn onder andere het overzicht van

inkomsten en uitgaven en definanciële positie opgenomen,

zoals wat heeft de gemeente op de bank staan en wat zijn

de reserves, met toelichting.

Positief meerjaren beeld

De meerjarenbegroting is sluitend met een positief meer-

jaren beeld. Dat wil zeggen dat er meer inkomsten dan

uitgaven zijn. Dit geeft uw gemeenteraad ruimte om bij

de behandeling van de begroting met extra voorstellen te

komen. De raad kan nieuwe wensen vervullen zonder daar

"oud e" wensen voor te hoeven inleveren. Deze behandeling

vindt op 4. en 5 november aanstaande plaats.

Keuzes maken
In de begroting somt het college van Burgemeester en

Wethouders op wat de gemeente in 2009 van plan is te doen.

Aan elke keuze ligt een afweging ten grondslag. Er is geen

onbeperkt budget, waardoor het nodig is om soms lastige

keuzes te maken. Verhogen van belastingen? Of geen bij-

dragevoor bepaalde projecten? Of investeringen uitstellen?

Per programma zal hier worden toegelicht welke keuzes er

zijn gemaakt en waar extra aandacht aan wordt besteed.

zan'dvoort

Dóór m et het bekende Loket Zandvoort

Loket Zandvoort zal worden gecontinueerd, zodat ook na

2009 de burgers met hun vragen bij het Loket Zandvoort

terecht kunnen.

Jaarlijks zal een een klanttevredenheidsonderzoek onder

de inwoners worden gehouden. In 2008 heeft dit voor het

eerst plaatsgevonden.

De Wet inburgering is in 2007 van kracht geworden. De

hieruit voortvloeiende consequenties (o.a. afspraken met

onderwijsinstellingen) zijn in 2008 uitgewerkt. De resultaten

zullen in 2009 zichtbaar worden.

Medio 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening gedecentra-

liseerd. De gemeente is voortaan geheel financieel verant-

woordelijk voor de WSW.

Wie van een minimuminkomen moet rondkomen, kan ook

volgend jaar weer in aanmerking komen voor kwijtschel-

ding van een aantal gemeentelijke belastingen. Via de

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (www.GBKZ.nl)

is een kwijtscheldingsformulier op te vragen.

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Programma 2 is veelomvattend en bevat onder andere infor-

matie overwegen, straatreiniging, riool beheer, speelplaat-

sen, milieubeheer en Bouw en Woningtoezicht.

rioleringen zal in 2009 een aanvang worden gemaakt met

een inspectieprogramma voorde bestaande bergings kelder

Zwarte Veld.

Zandvoortse college presenteert een sluitende begroting

met een positiefmeerjarenperspectief

Programma 1 Maatschappij en Zorg

Voor het Programma Maatschappij en Zorg staan vele ini-

tiatieven op stapel. Met name de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) blijft centraal staan. Deze wet om-

vat activiteiten die het inwoners van jong tot oud mogelijk

maakt om mee te doen in de samenleving. De gemeente

stimuleert dat meedoen volop en op vele fronten.

De volgende initiatieven staan beschreven in de Beleidsnota

Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid: vrijwilli-

gers beleid, ondersteuning mantelzorgers, jeugd- en jonge-

renbeleid, opvoedingsondersteuning, Centrum voor Jeugd

en Gezin en gezondheidsbeleid. Deze nota presenteert de

plannen om het meedoen en degezondheidvan alle burgers

te bevorderen.

De nota's Bijzondere bijstand en minimabeleid zijn in 2008

vastgesteld door de raad. De opzet om te komen tot een

Centrum voor Jeugd en Gezin, waarmee één loket voor alle

vragen rondom opvoeding en opgroeien zal worden gerea-

liseerd, is in volle gang. Van af 2009 kunnen mantelzorgers

in Zandvoort informatie en advies krijgen over manteizor-

gondersteuning en over de ondersteuning van de mensen

waar ze voor zorgen.

In 2009 zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering

van de heraanleg Koninginnebuurt (wegen en riolering).

Voorts staat de aanleg van een fietspad in de Frans

Ook wordt in 2009 begonnen met het wettelijk verplicht

gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen (het gaat

om flessen, flacons, folies, plastics) en staat het brengstation

op de gemeentelocatie aan de Ka me rl in gh On nesstraat ver-

meld. Als de plannen goedgekeurd worden door de raad, kan

in 2009 deze milieustraat opgeleverd worden. Dichtbij huis

heeft u dan een locatie waar u terecht kunt.

Programma 3 Onderwijs, cultuur en sport

Een belangrijk program ma, waarin onderwijs centraal staat.

Er gebeurt veel. In het Louis Da vidscarré zal de Brede Schooi

gerealiseerd worden. In augustus 2008 is een nieuwe basis-

school op sociocratische grondslag (De 5chool) geopend.

Hiermee komt het aantal basisscholen in Zandvoort op 7.

Muziek wordt opgenomen in het onderwijs. Met ingang

van 20og zal door NewWave muziekonderwijs op de basis-

scholen worden gegeven.

Jaarlijks wordt met de scholen een nieuw cultureel program-

ma opgesteld om alle kinderen in het basisonderwijs kennis

te laten maken met de verschillende uitingsvormen, zoals

drama, toneel, musical, klassieke muziek.

Ook kunst is opgenomen in het onderwijs. Er zijn middelen

beschikbaar om alle kinderen van groep 8 in het basisonder-

Zwaanstraat gepland, zal in het kader van het project Louis wijs en in de brugklas van de Ge rtenbachschool schilder- en

Davidscarré worden begonnen met het omleggen van de mozaiëklessen te geven. De gemaakte stukken zijn voor het

riolering in de Louis Davidsstra at, wordt gestart met de uit- eerst in 2008 geëxposeerd in de etalages in Zandvoort, de

voering van de aanpassingen van het randstelsel van de eerste KinderKunstlijn van het land.

Vanuit de lucht zieje pas goed hoe groot het t

plangebied van het Louis Davids Carré is t^'-'

Het project ter voorkoming en bestrijding van overgewicht

bij kinderen zal worden voortgezet. Enerzijds wordt ingezet

op het bevorderen van actieve beweging, anderzijds wordt

aandacht besteed aan leef- en eet- (snoep-)gewoonten.

Er zal nieuw beleid worden ontwikkeld voor buurt- en wijk-

feesten. Hiervoor is met ingang van 2009 structureel een

verhoogd budget beschikbaar, afkomstig van het budget

initiatieven bevolking.

Het project Breedte Sport Impuls zal de komende vier jaar

worden voortgezet. Met verschillende sport- en beweegacti-

viteiten worden Zandvoortse ouderen en kinderen /jongeren

gestimuleerd te gaan bewegen of te gaan sporten. De ko-

mende 4jaar zullen diverse bekende activiteiten, alsook de

Jeugdsportpas,worden voortgezet. Daarnaast zullen nieuwe

activiteiten worden geïntroduceerd.

Programma 4 Toerisme en economie

Dit programma gaat niet alleen over de toeristen, maar ook

over de inwoners van Zandvoort. Zo valt ook het parkeerbe-

leid onder dit programma.

In 2008 is een proef gehouden met betrekking tot parkeer-

beleid in Zandvoort-Zuid.Eind 2008 zal door de raad worden

besloten of hieraan een vervolg zal worden gegeven. In 2009

zal conform de planning worden gestart met de eerste fa se

van de bouwvan de parkeergarage Louis Davidscarré.

Heeft u weer genoten van de tuk-tuk's? Deze zijn onderdeel

van een groot project "Bereikbaarheid Kust", in samenwer-

king met de provincie Noord-Holland en andere gemeenten.

Ook de strand bus, verkeersregelaars, fietstaxi's, O (pen ba ar)

V(ervoer)fiets en de bewaakte fietsenstalling achter het

casino vallen onder dit project, in 2009 wordt dit soort

activiteiten gecontinueerd.

Om op het gebied van toerisme en economie een consistent

beleid te voeren, zal in 2009 een visie op toerisme en econo-

mie ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Evenementen zijn sinds enkele jaren het speerpunt binnen

het marketingbeleid. Per slot van rekening wordt de bad-

plaats extra gepromoot door aantrekkelijke evenementen.

In het kader hiervan wordt in 2009 een beleidsnota opge-

steld, waarin de visie op evenementen voor de komende

jaren vastgelegd wordt.

In het vierde kwartaal van 2009 zal een nota Kwaliteitsimpuls

Strandaande raad worden aangeboden, met daarin de visie

op de kwaliteitsverbetering van het strand en de aanwezige

voorzieningen.

Op n augustus 2008 is op feestelijke wijze het nieuwe

VVV-pand geopend. VVV Zandvoort oftewel de Stichting

Marketing Zandvoort zal de badplaats op een frisse, krach-

tige wijze onder de aandacht brengen aan de hand van het

meerjaren marketingplan.

diensten van de gemeente. Het onderzoek draait om u. De

vraag die centraal staat in het onderzoek luidt dan ook"Hoe

tevreden is de burger over de gemeente waar hij woont?". Het

onderzoekwordtom hetjaargehouden.Errollen rapportcijfers

voor uw gemeente uit en deze rapportcijfers kunnen weer

leiden naar verbeter- en aandachtspunten.

In 2008 zijn de uitkomsten gepresenteerd van het bestu u rs-

krachtonderzoek. Op basis hiervan wordt in 20og een begin

gemaakt met het opstellen van de gemeentelijke visie op

intergemeentelijke samenwerking.

• iirapf

Programma 5 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing

Bestemmingsplannen, structuurvisie en grote projecten zo-

als de Midden boulevard, Louis Davidscarré en Project Nieuw

Noord vallen onder dit programma. Na een ja ren lange voor-

bereid ing zal in 2009 de uitvoering starten van de bouwvan

de Brede School accommodatie, het eerste bouwdeel van het

project Louis Davidscarré. Belangrijk voor u als inwoner en

ondernemer, want deze zaken treffen direct uw wijk. Voor

deze onderwerpen worden regelmatig informatie/inloop-

avonden georganiseerd.

Programma 6 Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

Burger, on dernemer en toerist, iedereen wil graag vriendelijk

en goed geholpen worden. Dus ook door de gemeente. Uw
gemeente blijft druk bezig de dienstverlening te verbeteren.

Met ingang van 2009 is een structureel budget opgenomen

voor het houden van dorpsgesprekken.De bedoeling van de

dorpsgesprekken is om de inwoners dichter bij het lokale

bestuur te brengen en van hun inbreng te leren.

Onder programma 6 valt ook de nieuwe benchmark

Waarstaatjegemeente.nl. De Staat van de Gemeente en

Watdoetjegemeente.nl zijn hierin samengevoegd.Aan de Staat

van de Gemeente deed gemeente Zandvoort voor het eerst mee

in 2007. De nieuwe benchmark is een aanvulling op het reeds

bestaande klanttevredenheidsonderzoek en heeft ook raak-

vlakken met deVeiligheidsinonitor, de Leefbaarheidsmonitor

en de tevredenheid van burgers en bedrijven overeen aantal

Burgemeester Meijer bedankt olie deelnen

hun bijdrage aan het Bestuurskracht Onderzoek

In 2009 wordt gestart met "mijnzandvoort.nl". Hier kun-

nen burgers en bedrijven inloggen met DigiD op de web-

site HYPERLINK "http://www.za ndvoort.nl". Men krijgt hier

inzicht in de status van lopende of afgehandelde aanvragen

en/of gekochte producten en afgenomen diensten bij de

gemeente Zandvoort.

Programma 7 Recht, veiligheid en handhaving

De naam van het programma zegt het al. Onder dit pro-

gramma vallen onder andere onderwerpen als handhaving,

brandweer en crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie.

In 2009 wordt het integrale veiligheidsplan opgesteld,

waarin wordt verwoord hoe de veiligheid in Zandvoort zo

integraal mogelijk kan worden vormgegeven.

Het Gemeentelijke Rampenbestrijdingsplan bestaat uit 11

deelplannen. Medio 20og worden de deelplannen geëvalu-

eerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.

De ge meenten Bloem endaal en Zandvoort zullen doormiddel

van samenwerkingen afstemming afspraken en acties concre-

tiseren met als doel de veiligheid op het strand te vergroten.

De brandweer Zandvoort is pen juli 2008 geregionaliseerd

en ondergebracht bij de Veiligheids regio Kennemerland.

In 2008 werd de slagvaardigheid van de veiligheidsregio gestes t. Dem
ter sprak op grond van de resultaten haa

In 2008 worden intern voorbereidingen getroffen om de samen-

werking met de partners (Voedsel en Warenautoriteit, Politie,

Brandweer, Belastingen) te kunnen intensiveren in 2009.

Programma 8 Financiële middelen

Onder dit programma vallen alle belastingen en ook een

grote uitkering van het Rijk, de algemene uitkering (ge-

meentefonds), valt hieronder. De algemene uitkering is vrij

besteedbaar en wordt onder andere gebruikt voor de Wet

maatschappelijke ondersteuning.
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Lokale heffingen en tarieven 2008

Voor u natuurlijk erg belangrijk, wat gaat het u kosten?

In het kort gezegd: de hondenbelasting, precariobelasting, begraafplaatsrechten en

reinigingsheffingen stijgen met alleen het inflatiepercentage van 2,5 % ten opzichte van

detarieven van dit jaar.

De rioolrechten zullen bovenop het inflatiepercentage van 2,5 % met 1,75 % verhoogd

worden.

Bij de on roerende zaakbelastingen is gerekend met een inkomstenstijging van 4,99 %.

De parkeerbelastingen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van het nieuwe (nog te be-

sluiten) parkeerbeleid.

Tarieven 2009

Afva I stoffen h effing
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar net als vorig jaar:

bij gebruik daarvan doorten hoogste één persoon € 185,20

bij gebruik daarvan door meer dan één persoon € 253,00

extra 140 liter rolemmer € 91,50

extra 240 liter rolemmer € 121,20

Rioolrechten

Het rioolrecht voor een particulier huishouden in 2009 stijgt van € 167,43 naar € 174,60.

Hondenbelasting:

voor de eerste hond € 71,55 (was € 69,84)

voordetweede hond € 136,80 (was€ 133,44)

voor iedere volgende hond van dezelfde houder€ 270,15 (was€ 263,52)

Het kenneitarief bedraagt € 478,50 (was€ 466,80)

De onroerende zaakbelastingen

Detarieven voor on roe ren de zaakbelastingen zijn op dit moment nog niet bekend, omdat

de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) 2008 nog niet bekend zijn. Pen

januari 2009 wordt de bereken ing van de verschuldigde OZB vastgesteld aan de hand van

een percentage. Het tarief per € 2500 waarde vervalt derhalve.

De totale opbrengst OZB woningen (eigendom) wordt naast de trendmatige verhoging

van 2,5% extra verhoogd (in totaal 4,99%) ten opzichte van 2008. De gemiddelde waarde-

stijging van woningen penjanuari 2008 t.o.v. vorige waarde peildatum 1 januari 2007 be-

draagt 5%. Dit percentage kan echter per woningtype/ ligging etc. variëren. Per individuele

belastingaanslag kan de verhoging/verlaging ten opzichte van 2008 daarom variëren.

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!

Tarieven tabel leges

Zandvoort

2008

H 'stede

2008

H'liede

2008

B'daal

2008

H'lem

2008

'aspoort 48,35 48,35 48,35 48,35 48,35

slederlandse

dentfteits kaart (NIK) 40,7° 40,73 40,70 40,70 40,70

'rijs vermissing paspoort 24,18 22,05 20,40 16,15 28,35

iijbewijs 41,05 42,20 32,50 4i,35 35,45

"rouwen/geregistreerd

lartnerschap

oordeweekse dagen 258,20

320,85

362,35 344.75 368,55 339.oo

rouwen /geregistreerd

>artenerschap weekend 757,oo

784,90

902,75 486,55 670,50

468,00

655,00

beschikbaar stellen van

etuigen.pergetuige 15,15 16,75 47,95 3i,75 16,60

rouwboekje/

)artnerschapboekje 12,20 1765 22,65 18,70 14.25

Overschrijven een verleende

louwvergunning 34,45 75.75 82,60 21,50 61,00

Gebruiksvergunning bij

en vloeroppervlakte

ot en met 100 m 3
234,35 435,05 464,00 406,58

Aanvraag sloopvergunning

Is bedoeld in artikel 8,1.1

an de bouwverordening 84,45 103,90 82,90 127,00

1,25%,

122,40

let tarief terzake van het

op verzoek doen van

asponngen in de in het

gemeentearchief berustende

tukken, voor ieder daaraan

>esteed kwartier 10,85 9.35 14,55 i8,45 ,
Aanvraag loterijvergunning 19,30 18,05 13,05 36,55

Aanvraag vergunning

ngevolge artikel 3 van

e Drank-en Horecawet 179,85 166,05 303,65 438,35 572,20

Gehandicapten-

larkeerkaart 40,60 0,00 26,95 146,50 127,50

OZB tarief woningen 1,00 1-95 2,16 1,99 2,19

Afvalstoffenheffing

meerpersoons-

ïuishouden 246,84 244,65 280,00 272,60 277.80

Hierboven zijn diverse tarieven 2008 opgenomen. De tarieven voor 2009 zijn nog niet

bekend. Wanneer we de tarieven van 2008 uit het overzicht vergelijken met omliggende

gemeenten dan blijkt dat Zandvoort voor diverse diensten de goedkoopste tarieven han-

teert en voor geen één tarief uit het overzicht heeft Zandvoort duurdere tarieven dan de

omliggende gemeenten.

[n deze cirkeldiagram vindt u de onderverdeling van opbrengsten uit de lokale
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Is dit alles definitief?

Wat u leest in deze Begroting in één oogopslag, is nog niet besloten door de raad.

Op 4 en indien nodig op 5 november wordt hier door de gemeenteraad over gediscus-

sieerd en uiteindelijke definitief besloten. U bent altijd van harte welkom op de raads-

vergaderingen om mee te luisteren naar de discussie van uw volksvertegenwoordigers.

En natuurlijk zijn alle raadsvergaderingen te beluisteren via de radio op de Zandvoortse

omroeporganisatie ZFM.

ïïnteresseerd in gemeentenieuws?

Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via

www.zandvoortnieuws.nl.

Bijna elke werkdag verschijnt deze

digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Meedoen met officiële enquêtes?

Dan kunt u zich via de website www.zandvoort.n

aanmelden bij het Digipanel.

Zo kunt u anoniem laten weten hoe u

over bepaalde onderwerpen denkt.

n oogopslag is een uitga\ n de gemeente Zandvoort, oktober 2008.
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fractie CDA Zandvoort

JE M\m aan !

Met uw hulp, staan we sterk! www.zandvoort.cda.nl

Het is eind 2008 en dat betekent dat dit college van Burge-

meester en Wethouders voor de 3e keer de begroting aan de

Zandvoortse bevolking aanbiedt. Voor u als burger en onder-

nemer wordt na twee jaar "Hapsnap" beleid duidelijk hoe het

er met Zandvoort voor staat.

Wij kunnen u vertellen te vallen. Het meest ne- Na drie jaar zwalken van

dat het héél slecht gaat: gatieve is, dat we maar incident naar incident

Zandvoort stond al stil, één positieve mededeling kunnen we de balans op-

holde vervolgens achter- hebben: "We blijven zelf- maken,

uit en dreigt nu zelfs om standig"

WAT WIL DE CDA FRACTIE BEREIKEN?

Een evenwichtig beleid gebaseerd op realiteitszin

met haalbare doelstellingen en uitgangspunten.

• Eerst afmaken waarmee we bezig zijn alvorens

nieuwe projecten te starten.

• Een echte visie op de toeristische economische

ontwikkeling in Zandvoort.

• Geen extra belastingverhogingen maar het om
buigen van dreigende tekorten door besparingen.

Dat de risico's voor de komende jaren verantwoord

zijn en dat de toekomstige lasten niet te zwaar wor-

den voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dat de omvang van onze ambtelijke organisatie op

een aanvaardbaar niveau blijft.

Gert-Jan Bluijs en Gijs de Roode in actie

tijdens een van de bewoners avonden.

)EN WE KUNNEN VOORKOMEN?

i Dat de ontwikkelingen rondom de Middenboulevard

zo goed als stil liggen, maar we zijn met z'n allen wel

voor veel geld eigenaar geworden van een paar flats.

Er is al bijna een miljoen uitgegeven aan onderzoek,

voorbereiding en aankoop zonder enig zichtbaar re-

sultaat.

i Een duur maar falend parkeerbeleid in Zandvoort-

zuid is ingevoerd. Overleg met de bewoners vond

men niet nodig, nee, dure externe krachten moesten

ingehuurd worden die de problemen beter zouden

kunnen inschatten.

i We zijn als Zandvoortse bewoners gedwongen om in

zaken te gaan : voor veel geld zijn we allen eigenaar

geworden van een strandtent. Jammer genoeg is er

nog steeds geen beleid over hoe nu verder te gaan.

(Geld in zee gegooid?)

Dit jaar is £360.000,- extra uitgegeven aan personeels-

kosten binnen de gemeente Zandvoort. Met de andere

onvoorziene uitgaven zitten ze al op een tekort van

meer dan TWEE MILJOEN euro. Gelukkig heeft het

college beloofd het nóóóóóóit meer te doen. Ze dron-

ken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het

was.

Door het niet luisteren naar, het niet samenwerken

met en geen oplossingen te zoeken met de inwoners

van Zandvoort, verliezen we veel tijd en maken we
veel extra kosten. Resultaat: de burger heeft geen

enkel vertrouwen meer in het openbaar bestuur.

Een dorp dat voor een HAP- SNAP beleid Zwi ht

verliest meer an lijf en goed
d n dooft het licht

BELASTINGVERHOGINGEN?

De CDA fractie vindt dat dit niet zo verder kan en

zeggen NEE tegen extra belastingverhogingen.

Bezint eer ge begint.

De bodem van de Zand-

voortse schatkist is in

zicht en dat betekent in

onze visie:

t zuinig omgaan met uw
belastingscenten

# keuzes maken
• prioriteiten stellen

WORDT ER NOG
NAAR DE BEWONERS EN
DERNEMERS GELUISTERD ?

De Strand pachters staan lijnrecht tegenover de voorstel-

len van dit college. Het is te hopen dat we als bewoners

niet nog meer strandtenten in ons bezit krijgen ! ! ! !

!

# Hoe staat het eigenlijk met de procedure van dePrin-

sesseweg? Hiervoor is nog steeds geen definitieve

oplossing gevonden.

• Hoe staat het met de voortgang van de onderhande-

lingen met de eigenaren van de panden aan de Mid-

denboulevard met betrekking tot de Wet Voorkeur-

recht Gemeente en de erfpacht????

* Onze parkeertarieven zijn onaanvaardbaar hoog en

brengen onze positie als toeristenbadplaats in gevaar.

omvallen:

Zandvoort staat op omvallen: zou de coalitie

de ambitie en de knowhow hebben om Zand-

voort uit het slop te halen?

Het is één voor twaalf maar nog niet te laat. Politiek

Zandvoort moet haar verantwoordelijkheid nemen en het

college van Zandvoort ter hand nemen. We zijn benieuwd

of de coalitie van WD, Ouderenpartij en PvdA de hand-

schoen oppakt en Zandvoort redt van een dreigend fail-

lissement.

t ons alert, dan houden
wij u op de hoogte

Wilt u ons helpen met de juiste keuzes maken? Ga dan

naar onze website www.zandvoort.cda.nl en rea-

geer! Hier vindt u ook altijd het laatste nieuws en onze

mening over tal van actuele onderwerpen. U kunt zich ook

aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

7ialk cP the
Google eens op 'theater' en

'Zandvoort' en je krijgt bar

weinig links. Een enkele ca-

baret try-out in het Circus

Theater en Jazz in Theater

De Krocht. Dit theater is ei-

genlijk ideaal en zou vaker

gebruikt kunnen worden

als klein plaatselijk thea-

ter, waar ook dans, cabaret,

muziek en jeugdtheater ver-

toond kunnen worden. Wij

van de JONC-pagina zijn van

mening dat er meer gepro-

grammeerd mag worden op

cultureel gebied en de ideale

locaties hiervoor zijn bijvoor-

beeld De Krocht en het Circus

Theater. Maar hoe denkt het

panel hierover? Hebben zij

ook behoefte aan meer cul-

tuur in Zandvoort of vinden

zij het bijvoorbeeld prima om
naar Haarlem te gaan voor

theater en muziek? Deze

week geven Gijs, Thomas en

Jurre hun reactie.

De stelling:

'Jong Zandvoort heeft behoefte aan een groter

cultureel aanbod in het dorp'

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar Aardrijkskunde en raadslid voor het CDA in Zandvoort:

'Volgens mij wordt er al een heleboel georganiseerd aan culturele activiteiten in Zandvoort. Of het

;enoeg is, dat weet ik niet. Ik denk wel dat er behoefte is aan een nieuwe ruimtewaar de mogelij k-

eid isom verschillende culturele activiteiten te organiseren, want dan kan het aanbod vanzelf gaan

roeien. Denk bijvoorbeeld aan het gebouw De Krocht, dat mag van mij best eens opgeknapt worden,

'aarna in de hernieuwde Krocht een goede cabaretier kan komen te staan als openingsact!"

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie en werkt bij restaurant La Fontaneila:

"Ikdenkdat hier inderdaad meer aandacht voor mag komen. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden

de Lama's speelden in het Circus Theater. Dit was erg populaireneen groot succes. Ik weet alleen niet

of je de zalen vol krijgt als je met regelmaat theatervoorstellingen in Zandvoort laat spelen. Ik denk

dat men het gewoon eens zou moeten proberen. Haal maar eens een half jaar wat goede voorstel-

lingen naar Zandvoort en maar kijken wat er gebeurt."

Jurre Reijenga, 23 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:

e jeugd heeft de toekomst, zeggen ze altijd. Maar de gemeente doet vrij weinig naar mijn mening

n de Zandvoortse jeugd te ontwikkelen van tussen deio en 18 jaar. Het beste isom dan te kijken

at er in deze leeftijdscategorie speelt en daarop in te spelen met wedstrijden, feesten en culturele

venem enten. Mooi citaatje van Johan Cruijff, 'Het is noodzakelijk dat iedereen er is om het meeste

it zichzelf te halen, wat dat dan ook mag zijn'. En zo ontwikkel je de Zandvoortse jeugd alleen maar

n dat zal zich ooit wel terug betalen."

ook last van de herfstblues? De bladeren vallen van de bomen, het is koud b\

regent en het wordt snelier donker. Je hebt nergens zin in; wat nu te doen? f

pakken neergaan zitten en lamlendigje bed in kruipen? Of toch iets gaan doen waarje

lekker vrolijk enfit van wordt? Wij van deJONC -redactie gaanjou helpen om de saaie

herfst door te komen en geven elke week een superhandige uit-je-herfst-dip-tip!

Uitje herfst-dip- • I <Tm».

Waan je in een tropisch oord;

breng een bezoek aan de zonnebank!

Want zonnen is gezond, zolang je het maar met mate doetl Uit wetenschappelijke hoek is

gebleken dat zonnen de doorbloeding van je spieren en gewrichten bevordert, je huid verbe-

tert en je helpt te bewapen tegen een herfst- 81 winterdepressie. Maar het is vooral natuurlijk

gewoon erg lekker om je een paar minuutjes over te geven aan die heerlijke zonnewarmte en

te dromen over strand, palmbomen en cocktails!

Een of twee keer per week een kleine dosis zonlicht heeft een hoop positieve effecten op je

lichaam en geest. Want wist je dat zonlicht verantwoordelijk is voor de aanmaak van vita-

mine DÏ Een vitamine die niet alleen onmisbaar is voor sterke botten, maar ook de kans op

diverse ziekten en depressies verkleint. Bovendien heeft zonnen een ontspannende werking

en zorgt het daarmee voor een rustgevend gevoel. Door regelmatig te ontspannen word je

minder vatbaar voor virussen en andere ziektes die gedurende de herfst veel heersen en die

jij absoluut niet in je lichaam wil hebben!

Last but nol least wordt er onder invloed va:

moon wordt genoemd, aangemaakt in je he

humeuren geeft je vanzelfsprekend een gev>

hebt deze herfst! Ga je geluk dus op in de ze

UV-licht endorfine, wat ook wel het gelukshor-

senen. Dit gelukshormoon zorgt voor een goed

el van geluk. En laat dat nou net zijn watje nodig

inebank, maar denk erom: met mate!

Zandvoortse Courant nummer 44 30 OKTOBER 2008

COLUMN
Wanna be
famous!

Niks leukers dan op de bank

lekker te kijken naar program-

ma's als Idalsof Sayou think

you candance?Dejachtnaar

het nieuwe danstalent, musi-

calsterof idoolvan Nederland

is in volle gang. Duizenden

talentvolleen mindertalent-

volle deelnemers melden zich

aan. Dit zijn de 'wannabe's

of the rich and the famous'.

Allemaal dromen zij van een

succesvolle carrière in de

schijnwerpers. En het mooi-

ste is: wij kunnen alle ups en

downs van deze deelnemers

volgen. Net als bij een goede

film, boek of toneelstuk wil-

len we graag weten hoe het

afloopt. Bij elke afvalronde

zitten we op het puntje van

onze stoel. We srns-en onze

stemmen door, zodat onze

favoriet doorgaat naardevol-

gende ronde. Sommigen leg-

gen weddenschappen af. Niet

voor het geld, maar gewoon

voor de gein. Maar vooral om
te kunnen zeggen:"lk zei het

toch? ... is de beste!"

Bij Op zoek naar Evita heb ik

me suf zitten sms-en. Mijn fa-

vorietewannabe musicalster

was Suzanne.Ze kon niet al-

leen ontzettend mooi zingen,

maar ze kwam ook heel erg

sympathiek over. Niet alleen

optelevisie, maar ook in het

echt. Ik zag haar vaak in de

tram zitten. Een onopvallen-

de, vriendelijke jonge vrouw

met een dijk van een stem.

Maar wie het programma niet

volgde zou vast niet kunnen

vermoeden dat zij wel eens

de nieuwe Simone Kleinsma

zou kunnen worden. Het

minste wat ik voor haar kon

doen was mijn stem op haar

uitbrengen. Het kostte me
wat euro's, maar dat had ik er

wel voor over. De finale was

superspannend. Helaas, ze

werd tweede, maar ze heeft

nu wel een rol gekregen in

Les Miserables. Zij blij, ik blij.

Misschien heeft het stem-

men dan toch zin

gehad? Ach ja, laten -jj

we het daar maar bij S
3 3

houden! m

IKnowWherelt's©
Donderdag 23 oktober:

Elke donderdagavond in Het Patronaat: LOS! DJ

Paullie& Co draaien de lekkerste, vetste, gezellig-

ste en hipste beats uit hun collectie. Tijd: 23.00 tot

04.00 uur.Toegang (18+): € 5,-Heb je een studen-

ten kaart? Dan hebje mazzel: free ent ra nee!

Vrijdag 24 oktober:

Op 24, 25 en 26 oktober staat Haarlem in het

teken van het Salsa Festival Haarlem 2008. Er

is van alles te doen op het gebied van Salsa.

A/orden workshops gegeven. Je kunt naar

spectaculaire shows kijken. En natuurlijk lek-

kerdansenopmuziekvandj'svanuitdehele

1 wereld. Het openingfeest op vrijdag 24 ok-

tobervindt plaats in het Patronaat meteen

live optreden van de Colombiaan seformat ie

La -33 en DJ Lu bi en DJ And reas. 26 oktober is

f
het salsa Farewell PartyindePhilharmonie.

Voor meer informatie: www. sa isafestival.nl.

Tijd: 21 .00 tot 00.00 uur. Toegang: €15,-

Zondag 26 oktober:

Krijg je maar geen genoeg van salsa? De Salsa

Festival Afterparty is op 26 oktober in de

I Stalker. Tegelijkertijd met Stalker's Sunday's

Best: Whiplash & Da Vinci & Manolo.Twee

feesten voor de prijs van één! Doen dus! Tijd:

23.45 tot 05.00 uur.Toegang:€ 5,-

Jü
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ALZHEIMERCAFÉ IN HET WIJKSTEUNPUNT
woensdag 5 november. Vanaf I 9.00 uur staal: de koffie klaar.

Om 19.30 start de informatie rond een specifiek thema.Wij

sluiten om 2 1 .00 uur. U kunt voor vervoer gebruik maken

van de Belbus te!: 5717373.

EXPOSITIERUIMTE
Het wijksteunpunt biedt een laagdrempelige expositie-

ruimte; het wil een laagdrempelig podium voor aankomend

talent zijn. Met name (jonge) kunstenaars die nog niet zijn

opgenomen in het gangbare kunstcircuit worden uitgeno-

digd om bij Pluspunt een tentoonstelling te realiseren.

Wanneer u interesse heeft om bij ons te komen exposeren,

neem dan contact op (023-5740330).

KINDERDISCO
Ook dit seizoen draait de langstlopende kinderdisco van

Zandvoort weer op volle toeren. Een DJ zorgt met muziek

dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. Een

groep ervaren vrijwilligers.onder leiding van een beroeps-

kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke

keer een feest van. Elke maand is er weer een ander thema-

feest, zoals b.v. een pyamaparty,valentijnsfeest, sprookjes-

avond en een play backwedstrijd De kinderdisco is er voor

kinderen van 6 t/m 1 jaar. Tijdens de disco kunnen de

kinderen snoep, chips en drinken kopen. Eén glas limonade

is bij de prijs inbegrepen. Prijs: € I,—

De volgende disco is vrijdag 7 november en heeft als thema

Hollywood!! Kom verkleed dan we maken er een leuk

feestje van

Vrijdag 7 november 1 9.00-2 1 .00 uur in noord naast de

WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag

tussen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijk-

steunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur.

- WijkmeestersEMM
Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend 10.00-12.00 uur.

- Helpdesk Compunic/Pluspunt

ledere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 ul

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te n>

Politie :4en l8november 19.00-20.30 uur I\

25 november 15.00-16.30 uur

Juridisch : 14 en 18 november van 19.00-20.30 u

Geheugen: 6 en 20 november 1 1.00-12.00 uur

(advertentie)
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Voelt u zich eenzaam?
Heeft u meer hulp of zorg nodig?

Staat u op een wachtlijst voor opname in

een verzorgings- of bejaardentehuis,

maar wilt u eigenlijk het liefst zelfstandig

blijven wonen?

Wij bieden aan:

Een prachtig, aangepast appartement,

met schitterend uitzicht (september 2008

geheel vernieuwd)
- voor maximaal 2 personen

- een riante eigen slaapkamer
- 24 uurs verzorging

{zorgverleners wonen ernaast)

- maaltijden geheel naar eigen keuze
- huisdieren mogen mee

Wij vragen:

Een oudere hulp- of zorgbehoevende

vrouw met ciz-indicatie

- bij voorkeur roken, omdat de

1
e bewoonster rookt

- € 600 p.m. voor kost en in woning
- pgb budget voor 24 uurs zorg

Komt u gerust eens geheel

vrijblijvend een kijkje nemen:

Hoekappartement in gebouw

Mezgerstede, 2 e etage

Mezgerstraat 131, 2041 HW Zandvoort

Tel : 06-5266 0966

Email : e.timmer@versatel.nl

50 plus pagina

IMMI1M1ITTTTTT1
Brideshead Revisited

De film vertelt het verhaal

van de jonge Charles Ryder,

dietijdens zijn studie in de

turbulente ja ren twintig de

charismatische Sebast ia n

ontmoet. Tussen Charles

en Sebastian ontstaat er

een hechte vriendschap.

Sebastian maakt onder-

deel uit van de Engelse

aristocratie, en Charles

laat zich al snel verlei-

den tot deze rijke we-

reld vol pracht en praal.

Gecharmeerd door deze

omgeving en verblind doot

Sebastians mooie zus Julia

raakt hij steeds nauwer be

beeldschone, mondaine zus

Julia en de levenswijze van de

trokken bij hun stormachtige upperclass. Het meeslepen-

familieperikelen. Brideshead de verhaal vol onderhuidse

Revisited draait om de liefde spanning wordt in een tot in

van Charles. Voor zijn beste perfectie doorgevoerde stijl

vriend 5ebastian, diens gespeeld.

doorMitzi Visser

50plus@zandvoortsecourant.nl

Even voorstellen: mijn opvolger
Graag wil ik u voorstellen aan Dick ter Heijden, die van-

af volgende week de joplus-pagina gaat schrijven. Dick

woont al 43 jaar in Zandvoort en heeft jarenlang voor de

Buijze Pers gewerkt als verslaggever en fotograaf.

Dick, die de kost verdiende Hij schreef stukjes over

als vertegenwoordiger in zijn sportclubs en stuurde

vorkheftrucks, trouwde met

een Zandvoortse. Ze kregen

een zoon en een dochter. In

zijn vrije tijd was hij voor-

zitter van de Zeeschuimers

en speelde tafeltennis.

die naar de Zandvoortse

Courant. Een verslaggever

was geboren.

Later, toen het wat minder

ging in de vorheftrucks, kreeg

Een rusthuis vol herrie

Dit artikel gaat niet over het Huis in de Duinen of A.C. Bo-

daan, maar over een populaire VARA-kindermusical uit de

roerige 60-er jaren met teksten van Annie M.G. Schmidt

en muziek van Harry Bannink. De verwikkelingen vonden

plaats in een Rusthuis, dat met krachtige hand geleid werd

door de 'Groningse' zuster Klivia, gespeeld door Hetty Blok.

"Niet met de deur'n slaan, niet op de stoel'n staan." "Ja

Zuster, Nee Zuster."

De eerste van de 20 afleve-

ringen vond plaats op 3 sep-

tember 1966, om vijf uur 's

middags en de laatste op 7

september 1968. Hoofdrollen

werden o.a. gespeeld door

Leen Jongewaard (Gerrit),

Piet Hendriks (de ingenieur)

en Barry Stevens (Bobby).

Daarnaast was er in elke af-

levering een gastrol vooreen

bekende NederlanderJohan

Kaart, Ko van Dijk en Hans

Boskamp als Griekse gastar-

beider. De bekendste BN' er

was wel Wim Sonneveld,die

naast zichzelf nog vijf andere

rollen speelde. Velen van ons

zullen zich liedjes herinneren

alsi'Stekkievan de Fucsia'.'ln

een rijtuigie', met de destijds

schokkende tekst "en maar

kijken naar de kont van het

paard" en 'De kat van ome
Willem'. In aflevering 5 kwam
Opa ten tonele, een dubbel-

Ter Heijden een baan als ad-

vertentieverkoper bij Buijze

Pers en ging van lieverlee

meer schrijven. Hij heeft

veel ervaring in het verslaan

van diverse onderwerpen.

In januari stopte hij bij de

'conculega'. Dick heeft er erg

veel zin in om zich voor de

Zandvoortse Courant in het

seniorennieuws te storten.

Dick is ook zo'n pensionado

die geen tijd heeft voor de

geraniums. Hij speelt ta-

feltennis in competitiever-

band en is regelmatig op de

badmintonbaan te vinden.

Daarnaast heeft hij samen

met zijn vrouw een bedrijfje

waar hij mensen adviseert

over het gebruik van voe-

dingssupplementen. Kijkt u

maar eens op www.gezond-

heidaanzee.nl.

Hartelijk bedankt!

Ik heb nu precies een jaar

lang de 5oplus-pagina met

veel plezier geschreven. Veel

van geleerd en interessante,

leuke en lieve mensen ont-

moet. Graag wil ik Gillis en

Peter Kok bedanken voor de

rol van Leen Jongewaard.

Opa was een ex-in breker die

wegens hoge leeftijd zijn

beroep niet meer kon uitoe-

fenen en daardoor'verplicht'

op het rechte pad was."M'n

opa.m'n opa,m'nopa,in heel

Europa was er niemand zoals

Veel liedjes uit de serie haal-

den de top-40 en er wer-

den 4 Ip's uitgebracht die

bijna allemaal goud wer-

vrijheid die zij me hebben

gegeven om de pagina naar

mijn eigen ideeën in te vul-

len. Ik bedank alle mensen

van de organisaties waar

ik zo fijn mee heb samen-

gewerkt en natuurlijk onze

dorpsgenoten die aan mijn

artikelen wilden meewerken.

Ook heeft het me opgeleverd

dat ik nu meteen andere blik

naar senioren kijk. Niks zie-

lige, aan de zijlijn van het le-

ven sta andeoudere mensen,

maar mensen meteen impo-

sante rugzakaan levenserva-

ring, die volop genieten en

vaak veel bewuster met het

leven omgaan. Gelukkig, nog

maareen paarmaandjes,dan

ben ik ook vijftig. Zandvoort

is een leuke plaats om ouder

te worden. En wij beschikken

over bijzondere ingrediënten

voor een goede gezondheid:

strand, zee en duinen.

Met een gerust hart geef ik

het stokje over aan Dick ter

Heijden,wens hem succes en

vooral net zo veel plezier als

ik heb gehad in het schrijven

van deze soplus-pagina!

den. Ondanks de jarenlange

stroom van verzoeken tot

herhaling van 'Ja Zuster, Nee

Zuster', heeft de VARA altijd

beweerd dat al het materiaal

verbrand of zoek was... Maar

er is ook goed nieuws voor de

fans: in 2010 zal de musical

uitkomen, geproduceerd

door V&V entertainment

van Albert Verlinde, met

AnickBoer in de hoofd rol van

zuster Klivia.We moeten nog

wel veel nachtjes slapen...

Hobby-vogelaar

Marianne van der Stoop houdt enorm van de natuur. 25 Jaa

geleden nam ze deel aan een excursie van de Vogelwerk-

groep Zuid-Kennemerland en raakte gefascineerd door vo-

gels. Door de vele excursies en bijeenkomsten, maar ook

door het bestuderen van CD's en DVD's van Nederlands

bekendste vogelaar Nico de Haan, breidde ze haar kennis

over vogels uit. Deze kennis benut ze tijdens de vele vogel-

tellingen die ze gedurende het hele jaar doet.

Bekend gezicht? Marianne deed jarenlang vrijwilligerswerk

op de Nicolaasschool, waar haar dochters op zaten. Ook

zong ze bij het Zandvoorts Vrouwenkoor, speelde golf en

deed veel aan andere buitensporten. Velen van u kennel

haar als de receptioniste van de woningbouwverenigin;

EMMwaarze in april na 14 jaar met VUT is gegaan.

"Kijk.eenStaartmees.Dieisvast niet alleen, ze leven in troep-

jes."We zijn nog geen drie stappen de duinen in of ze loopt al

vogels te spotten.Van september tot en met april telt zei keer

per maand, samen met haar vriendin Christien Kemp, water-

vogels in het infiltratiegebied van de Waterleidingduinen

Daar mogen toch geen bezoekers komen? "Wij lekker wel"

lacht ze, "om dat wij de tellingen doen voorWaternet, de be-

heerdervan het duingebied." De gegevens worden ook ve

zameld door SOVON, een la ndel ij ke organisatie die vogeltel-

lingen organiseert en bij houdt waar, wel keen hoeveel vogels

er overal in Nederland voorkomen. Ze brengen de soorten

letterlijk in kaart zodat de territoria zicht baarworden en zien

zo of populaties toe- of afnemen.

Verschillende tellingen

Er zijn verschillende tellingen waar Marianne haar

dewerking aan verleent. Tijdens het BMP, Broedvogel

Monitoring Project, inventariseert ze broedvogels in het

Rozenwaterveld, samen met vogelvriendinnen Emmyen
Linda van maart tot half juni. "Erg leuk om vanaf begin

maart steeds meer vogels te zien terugkeren naarhunoude

biotoop. Fantastisch om 's morgens voor zonsopgang te

lopen in een stil gebied met reeën, dam herten, konijnen en

natuurlijk zoveel vogels. Ik heb er wel 42 soorten geteld"

Op 17januari 2009 is er de internationale Midwintertelling

van watervogels. En ïx per jaar 'doet' Marianne de PTT-

telling voor Zandvoort. PTT betekent in dit geval geen

Putje graven, Tentje opzetten en Tukkie doen, maar Punt

Transect Tellingen. Ruim 300 waarnemers tellen jaarlijks

400 routes. Maria n nes route loopt vanaf de spoorbomen

via Vondellaan, Centerparks, Zandvoort Noord, naar het

bunkerpark aan deVan Uffordlaan en weerterug. Dus als

u haar ziet lopen: sssttttt, ze telt vogels.

^D
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Gemeen telijke publicatie week 44 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 21 oktober en

de verdere in week 43 door het college genomen besluiten

zijn 28 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 november en op woens-

dag 5 november. Op de agenda staat:

Opening

Loting

Ingekomen stukken en mededelingen

Vaststellen agenda

- Hamerstukken, onder meer Ingekomen Post en Begroting

2009 Paswerk

- Voorstel tot vaststellen van de Begroting 2009

-Sluiting

De entree vindt uaan het Raadhuisplein. De deuren gaan om

18.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog

wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de website. Van

de definitieve agenda zijn tijdens de vergader ing ook exempla-

ren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

I tn gen t jdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00 uur live uitgezonden

doorZFM (kabel FM 104.5, ether FM io6,g).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 6 november

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda

-Opening

-Vaststelling ip^nd?

- Besluitenlijst vergadering van 1 oktober 2008

-Vaste agendapunten

- Meerjarenbeleidsplan politie, 'haalplicht'

- Particulier initiatief opzetten jeugdcafé

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel

over onderwerpen op de agenda als overeen eigen onderwerp.

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit

schrlfte lijk aanmelden. Dit kan ook per e-ma il. De aanmelding

moet uiterlijk maandagochtend om ia.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail: grlffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

telefoonnummer en het onderwerp meteen toelichting opeen

aparte bijlage. Deze toelichting mag niette uitgebreid zijn en

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de gn~ie

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 11 november vanaf

20.00 uurin de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

-Vast agendapunt:

-Vaststelling van het bestemmingsplan Strand en Duin

-Welstandsnota strand

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wijziging Kinderopvangregister

Pen januari 2005 is de Wet kinderopvangvan kracht. Deze wet

bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet op de kwaliteit

van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente

over een kinderopvangregister beschikken. Ouders krijgen

alleen een bijdrage voorde kosten van kinderopvang van het

rijk als een kindercentrum is opgenomen in het kinderop-

vangregister. Per 23 oktober 2008 heeft een wijziging plaats-

gevonden in het Kinderopvangregister.Vanaf deze datum zijn

de volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk

Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk

Rechtsvorm: Stichting

Inschrljfnummer Kamer van Koophandel: 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 13 665

Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 13 665

In exploitatie sinds: 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 35

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): o

Vestiging 2

Naam: Kinderdagverblijf Pluk

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36

Postcode: 2042 PM

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 15 513

In exploitatie sinds: 15-10-2001

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 23

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): o

Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Kindercentrum Ducky Duck

Naam: Kindercentrum DuckyDuck

Rechtsvorm :V.o.f

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265

Postadres: Postbus 128

Postcode: 2040 AC

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 30 042

Aantal vestigingen: 2

Vestiging!

Naam: Kinderdagverblijf DuckyDuck

Adres: Prinsesseweg 36

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds: 01-01-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): o

Vestiging 2

Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds: 01-06-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

InschrijfnummerK;

Adres: Flemlngstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging!

Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut

Adres: Flemingstraat 9

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds: 01-09-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):

Koophandel: 34239374

Website: v.pluspu ntzandvoort.nl

/an Koophandel: 34245330

Buitenschooise opvang De School

Naam: Stichting Sociocratische School "De School"

Rechtsvorm: Stichting

InschrijfnummerKame

Adres: Oosterparkstraat 60

Postcode: 2042 AT

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 37 816

Aantal vestigingen: 1

Gemeente Zandvoort

Vestiging 1

Naam: Buitenschoolse opvang De School

Adres: Emmaweg 22

Postcode: 2042 NV

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 -
57 37 816

In exploitatie sinds: 11-08-2008

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen):

60

Website: www.deschool.nl

Gastouderbureau Kennemerkloek

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds: 01-10-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen):-

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): -

Website www.pluspuntzandvoort.nl

Gastouderbureau Knus

Naam: Gastouderbureau

Rechtsvorm: Eenmansza;

InschrijfnummerKamep

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 0657 -

Aantal vestigingen: 1

n Koophandel: 34286356

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau Knus

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 0657-21 01 60

In exploitatie sinds: 07-11-2007

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4jarlgen):-

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen)' -

Website: -

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang en

peuterspeelzalen

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend

dat in de vergadering van 21 oktober 2008 is besloten de sociaal

verpleegkundigen van de GGD Kennemerland aan te wijzen

als toezichthouder op de kwaliteitvan de kinderopvang en de

peuterspeelzalen in Zandvoort.

Per januari 2005 is de Wet kinderopvang inwerking getreden.

In de Wet kinderopvang is bepaald dat gemeenten verant-

woordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteit van de kin-

deropvang. De toezichthouders van de GGD Kennemerland

controleren namens de Gemeente Zandvoort jaarlijks de kin-

deropvanginstellingen en de peuterspeelzalen op de kwaltte 1

Hierbij wordt onder andere gekeken naarde leidster-kindratio,

de groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huisvesting,

personeel etc. De volgende sociaal verpleegkundigen van de

GGD Kennemerland zijn door het college als toezichthouder

- Mevrouw van S. van Est- sociaal verpleegkundige

- Mevrouw C.W. van Zalen-Klein Poelhuis - sociaal verpleeg-

kundige

- Mevrouw M. Sperling - sociaal verpleegkundige

- Mevrouw N. Sieraad-Cuppé - sociaal verpleegkundige

- Mevrouw T. Hartog - sociaal verpleegkundige

- De heer E. Jarmohamed - sociaal verpleegkundige

- Mevrouw A. van Zon -sociaal verpleegkundige

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Hofdijkstraat 16, verwijderen asbestriolering, ingekomen 17

oktober 2008, 2008-196S.

-Tolweg 26, plaatsen dakkapellen, ingekomen 20 oktober

2008,2008-197^/.

-Tolweg 28, plaatsen dakkapellen, ingekomen 20 oktober 2008,

2008-198LV.

- Stationsstraat 17, verwijderen gevelpanelen, ingekomen 21

oktober 2008, 2008-199S.

-Mr.Troelstrastraat 3S,w izigen <czijnen. ingekomen 21 oktober

- Heimansstraat 7, plaatsen dakkapel achterzijde, ingekomen

21 oktober 2008, 2008-201LV.

- de = .ivai.ige^le n v-i.vvi zige'i kozijnen, ingekomen 22 oktober

2008,2008-202RV.

Verzoek om ontheffing artikel 3.6 Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan te verlenen voor het:

Plaatsen van een bijgebouw op het perceel Ebbingeweg 1 te

Bentveld (bouwaanvraagnummer20o8-i6i Lv)

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 31 oktober 2008

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het

gern eentehuls tijdens de openingstijden.Gedurende de termijn

vandeterinzageligging kaneen ieder schriftelijk of mondeling

haar/zijn zienswijze ontrent de aanvraag kenbaar maken bij

het col lege van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"zienswijze" te vermelden.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent

niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw-

plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze

bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of

bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden ge-

maakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling

wordt afzonderlijk gepubliceerd Deze publicatie betekent

ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht

de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit

worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Aanvraag kapvergunningen

Aanvraag kapvergunning voor 1 esdoorn, Emmaweg 40, i.v.m.

overlast bij de woning.

De hierboven genoemde aangevraagde kapv;ig..nnrg ligt b
|

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-

nrgstnden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van

zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar

maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Verkeersbesluiten WNF Cen ter Parcs Herfstduik

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,

ten behoeve van de WNF Center Parcs Herfstduik op 2 novem-

ber20o8,om:

- over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien

van retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform

model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 op 2 november 2008 van 13.45 tot 14.i5uur

op de volgende locaties:

- In de Burgemeester Engelbertstraat direct ten noorden van

de aansluiting met de Zeestraat;

- In de Boulevard Barnaart direct ten zuiden van de rotonde

met de Burgemeester van Alphenstraat;

-Aanvullend een viertal verkeersregelaars in te zetten om het

verkeer ter plaatstegoed om te leiden gedurende de afsluiting

van de Burgemeester Engelbertstraat, de Jac. Van Heems-

kerckstraat en de Boulevard Barnaart. Deze verkeersregelaars

worden gesitueerd op de volgende locaties:

- In de Burgemeester Engelbertstraat ten hoogte van de aan-

sluiting met de Zeestraat om het verkeer de Zeestraat in te

geleiden;

- In de Boulevard Barnaart direct ten zuiden van de rotonde

met de Burgemeester Van Alphenstraat om het verkeer de

Burgemeester van Alphenstraat in te geleiden;

om de aanwezigheid van deverzinkbare paal te verduidelijken

zal worden overgegaan tot het plaatsen van waarschuwings-

borden J37 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord

'bussluis' op de volgende locaties:

-inde Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met

de Haarlemmerstraat:

- in de Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansluiting met

de Koninginneweg;

Verkeersmaatregel

Het college van Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort

heeft besloten tot het instellen van een geslotenverklaring in

beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-

of trekdieren of vee in de periode van 27 oktober 2008 tot en

met 15 januari 2009 (of eerder afhankelijk van de voortgang
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van de werkzaamheden) middels het plaatsen van borden

Coi van bijlage i van het RVV 1990 en hekken BM14 op de

volgende locaties:

- de Dr. CA. Gerkestraat direct ten oosten van de aansluiting

met de Schelpstraat;

- de Schelp bij de aansluiting met de Dr. CA Gerkestraat;

- de Schelpstraat direct ten zuiden van het kruispunt met de

Haarlemmerstraat;

- de Tolweg direct ten noorden van het kruispunt met de Dr.

CA. Gerkestraat;

-de Tolweg direct ten zuiden van de aansluiting met de Haar-

lemmerstraat;

-de Haarlemmerstraat op deverbindingsboog naarde Dr. CA.

Gerkestraat;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders. Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem Een dergelijk

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan

de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer Openingstijden begraafplaats

Alle afdelingen zijn bereikbaar via {023
) 574 01 00, De algemene begraafplaatsen dierenbegraafplaats aan de

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 u ren vrijdag Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

8. 30-16.00 uur.

Collegelid spreken?

Melding of klacht? Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

Bel met de Centrale Meldlijn (02 ) 574 02 00, óf vul op centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u

de website het digitale formulie in óf st ur een brief het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een

naarde klachtencoördinator. vakdfde! ng verwezen wordt.

Openingstijden Centrale Balie Vragen over een bouwplan?

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

Donderdag: 08.30 20.00 uur de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

Vrijdag: 0830 - 12.30 uur telefonisch berelkbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Tijdens de donderdagavondoper stelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken t recht: pc spoorten en Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

rijbewijzen e.d. Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.
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Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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LiZa bridgedrive drukbezocht

Op een zeer druilerige zondag, 26 oktober, vond in het dorp alweer de zevende hore-

cabridgedrive plaats. In dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Lions afdeling

Zandvoort, vonden in totaal 148 paren een warm en droog onthaal gedurende de zeven

ronden in de acht deelnemende horecalocaties.

Ladiesday voor het goede doel

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het wed strijd comité van de golfende

dames van ZCC Sonderland/OCZ een wedstrijd voor een goed doel. Dit jaar is gekozen

voor het Zandvoortse Thomashuis om een geldbedrag voor in te zamelen.

Een paar oude vertrouw-

de locaties waren o.a. De

Koffieclub, Hong Kong en

café Meuf, maar ook zaken

die voor het eerst de deu-

ren gastvrij, zoals Asian

Delights en de Kippetrap,

werden bezocht.

Het overgrote deel van de

inscririjvingskosten is als

vanouds bestemd voor

een goed doel en dit jaar

kan het flinke bedrag van

e 4000,- tijdelijk op de

bankrekening bijgeschre-

ven wordenl Een mooi

resultaat. Eveneens een

mooi resultaat boekte het

winnende bridgepaarCabri

& Kers uit Eindhoven, dat

maar liefst een score van

71,67% wist te behalen. Dit

was ruim voor de nummer
twee, het paar Hulsebosch

& Posthuma met 63,36%.

Over het algemeen werd

er ook hoog gescoord. Het

beste Zandvoortse paar,

Mark Holtrop en Tom
Minderhoud (die nog nooit

samen hadden gespeeld!),

bereikte met 61,67% een

fraaie 8e plaats. Ook een

compliment verdienen Roos

Pilleren Inge Wardenier.die

met 60,13% op de ne plaats

eindigden. Een groot con-

trast met het paar dat als

hekkensluiter met 30,55%

het ondanks de regen ge-

zellige Zandvoort moest

verlaten.

Deorganisatievandetions

wil graag, naast een dank-

zegging aan de sponsors

en adverteerders, vooral

Wim Veldhuizen van de

Zandvoortse Bridgeclub be-

danken voor het vele werk

dat hij belangeloos voor

LiZa verricht heeft. Doorde

prima samenwerking kan

Zandvoort weer bogen op

twee goed georganiseerde

bridgedrives, namelijk de

stranddrive in de derde

week van juni en deze ho-

recadrive.

Bij de ladies is het gebrui-

kelijk dat er onder bepaalde

voorwaarden kan worden

afgezegd voor een wed-

strijd waarvoor is ingeschre-

ven. Tot 24 uur vooraf kan

dit gratis, daarna moet een

afzegfeevan€ 2 worden be-

taald. Dit bedrag gaat in een

pot en is bestemd voor een

goed doel. Tijdens een spe-

ciaal georganiseerde 'Goed

Doelwedstrijd' geldt een

verhoogde wedstrijdfee en

ook dat bedrag wordt in de

pot gestort.

In overleg met de deelneem-

sters is dit jaar de keuze ge-

vallen op het Thomashuis

Zandvoort in de Zuiderstraat.

Een Thomashuis is een klein-

schalige woonvoorziening

voor mensen met een ver-

standelijke beperking en

functioneert als een klein

bedrijf. De zorgonder nemers,

in Zandvoort zijn dat Nicole

van Troost en Shahin Ansari,

hebben een eigen kijk op

deze zorg, een combinatie

van persoonlijke betrokken-

heid en professionaliteit.

De financiering vindt plaats

door middel van PGB's (per-

soonsgebonden budget-

ten) en inmiddels is er een

landelijk netwerk van deze

woonvormen in Nederland

ontwikkeld.

HetThomashuis in Zandvoort

is gevestigd in het voorma-

lige Tritonhotel en bestaat

uit vier verdiepingen. Er be-

vinden zich acht ruime zit-/

slaapkamers voor permanen-

te bewoners en daarnaast

zijn er verschillende kamers

beschikbaar voor dag-, week-

end-en vakantieopvang. Een

gezamenlijke huiskamer en

een ruime keu ken vormende

kern van het huis. Juist voor

die keuken zal de donatie,

waarvan het uiteindelijke

bedrag komende dinsdag

bekend wordt gemaakt, ge-

bruikt gaan worden. Er wordt

namelijk binnenkort een

nieuwe oven aangeschaft.

Kortom, het Thomashuis

Zandvoort is een uitstekende

keuze van de 'golfladies'om

als goed doel te stellen!

Topkwaliteit bij Slagerij Vreeburg & Zn
Bij Slagerij Vreeburg in de Haltestraat staan kwaliteit, klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Tijdens

de landelijke kampioenschappen valt slagerij Vreeburg regelmatig in de prijzen met hun eigen gekookte worst,

hammen en andere specialiteiten. Slagerij Vreeburg kent een lange geschiedenis, die begint in het jaar 1892.

"We leveren producten van topkwaliteit af, daar zijn we trots op", aldus slager Cees Vreeburg.

Op jon ge leeftijd maakte Cees al kennis met het slagersvak.

"Mijn vader heeft de slagerij in 1934 overgenomen. Als kleine

jongen van ongeveer veertien jaar hielp ik hem vaak in de

winkel. Ik heb veel van mijn vader geleerd. Hij was een echte

vakman. Op een gegeven moment begon ik het slagersvak

steeds leuker te vinden en uiteindelijk besloot ik om ook

slager te worden", herinnert Cees de beginjaren. Ja ren later,

in 1969, nam Cees samen met zijn broer de slagerij weer over

van zijn vader. "Het vak is bij ons echt van vader op zoons

doorgegeven. We hebben de naam Vreeburg dan ook hoog

te houden", lacht Cees. Naar eigen zeggen zal het hem ook

nooit gaan vervelen. "Ik vind het een heerlijk vak, omdat er

veel bij komt kijken. Het is een afwisselend en uitdagend

beroep. Je hebt als slager natuurlijk veel contact met

de klanten. De win kei moet er goed uitzien en we moe-

ten ervoor zorgen dat onze producten voldoen aan de

verwachtingen", legt Cees uit.

lederjaar doet de slagerij mee met de landelijke kam pi-

oenschappen. "We hebben meerdere keren prijzen ge-

wonnen met onze gekookte worst, hammen en andere

specialiteiten. Dat is een groot compliment, want dat

geeft aan dat wij onze klanten kwaliteit bieden", aldus

Cees. Slagerij Vreeburg heeft naast vlees en vleeswaren

ook een ruim assortiment aanverwante producten en

kant en klare maaltijden.

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft Slagerij Vreeburg een

mooie aanbieding. Let op: 100 gram lever ka as, 100 gram

katenspek en 100 gram rauwe ham samen voor slechts

€ 3,25. Slagerij Vreeburg & Znvindt u in de Haltestraat 54,

tel. 5712451.
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r Sportraad Zandvoort

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Jeu deboulesvereniging Zandvoort:

een club met ambitie

Basketbalvereniging The Lions

Sinds bijna twee kan jeu de boulesvereniging Zandvoort

gebruikmaken van hun eigen complex. Een complex waar

men om meerdere redenen met recht trots op is. Ten eer-

ste is het schitterend gelegen aan de voet van een met

dennen begroeid duin. Ten tweede omdat het een groot

aantal banen heeft en ten derde, en de reden om het

meest trots op te zijn: het is volledig door de eigen leden

aangelegd.

Na een aantal jaren te

gast te zijn geweest bin-

nen Zandvoort maar ook

erbuiten, kunnen de leden

nu op hun eigen terrein

gastheer spelen voor an-

dere verenigingen en voor

de 'wedstrijd bou Iers'. Tevens

is er nu de mogelijkheid om
voor en na het spelen in de

kantine van een drankje en

een hapje te genieten.

Jeu de boules wordt ten on-

rechte geassocieerd met op

leeftijd zijnde mensen. Niets

is namelijk minder waar.

Landelijk zijn er competities

in drie jeugdleeftijdsklassen:

aspiranten, pupillen en juni-

oren. Ook jeu de boulesver-

eniging Zandvoort wil graag

dejeugd kennis laten maken

met hun sport. Daar is alie ge-

legenheid voor. De club speelt

onderlingewedstrijdenopde

dinsdag-en zaterdagmiddag

van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Op vrijdagavond vanaf ig.00

uur kan er bij kunstlicht ge-

speeld worden.

Op woensdagmiddag wordt

er vaak een toernooi tegen

een andere vereniging ge-

speeld. Dat kan nu op de

nieuwe accommodatie aan

de Thomson straat. De vereni-

ging is lid van de Nederlandse

Jeu de Boules Bond (NJBB)

waardoor erwedstrijdteams

geselecteerd kunnen worden.

Alle leden van de vereniging

kunnen vanaf nu dan ook een

licentie van de bond krijgen

om op grote toernooien te

spelen.

Loopt u gerust eens bin-

nen tijdens de hierboven

genoemde tijden en doet

u kosteloos eens een keer

mee. Laat u verrassen door

het spel en laat u zich eens

volledig informeren. Voor

algemene informatie kunt

u terecht op www.njbb.nl.

Meer informatie over jeu de

boulesvereniging Zandvoort

kunt u krijgen bij voorzitter

a.i. Ab Reurts (023-5715071)

of via de website wwwjeu-
deboules-zandvoort.nl.

Het eerste damesteam van The Lions speelt al jaren in de

eerste Rayonklasse, echt een behoorlijk niveau, en eindig-

de tot nu toe altijd in de top. Ook het eerste herenteam

heeft de afgelopen jaar fantastisch gepresteerd. Nadat

het vrijwillig uit de ie Rayonklasse degradeerde naar de

district 2e klasse, werd het vorig seizoen fluitend kampi-

oen en mocht van de bond de ie districtsklasse overslaan;

zij spelen nu in de 3e Rayonklasse.
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Toch is The Lions veel meer

dan de eerst e teams alleen.

Zowel bij de dames als bij

de heren zijn meerdere

teams op een recreatief

niveau actief. Spelvreugde

beleven in een teamsport

staat voorop, al gaat dat

nietten koste van de pres-

taties. In de recreatieve

categorie zijn namelijk

regelmatig Zandvoortse

kampioenen te noteren.

The Lions heefttevens een

bloeiende jeugdafdeling,

waar vele trainers, coa-

ches en enthousiaste ou-

ders zich inzetten om de

meisjes en jongens op een

goede wijze te begeleiden.

Ook wordt er bij de jeugd

op niveau gebasketbald en

zijn er diverse teams kan

pioen geworden.

Je kunt basketball ook tot

op hoge leeftijd actief beoe-

fenen. Het veteranentearr

van The Lions, spelend on

der de naam Flamingo's

bestaand uit oud-eredivisie

en Nederlands teamspelers

waarvan sommige nog

de gouden jaren van ThE

Lions. Zij komen uit in de

Rayon veteranen compe-

titie en zijn vorig seizoen

kampioen geworden. Een

thuiswedstrijd van deze

balvirtuozen is een bezoek

aan de sporthal meer dan

waard! In 2008/2009 ric h\

Lions zich extra op dejeugd

Voor de 36e keer zal het

schoolbasketbaltoerr

worden georganiseerd en

zal samen met sportse

vice Heemstede-Zandvoort

weer het WhozNext en de

jeugdsportpas worden ge-

organiseerd. Tevens staan ei

diverse gezellige toernooien

op de agenda. Voor meer in-

formatie overThe Lions zie

www.thelions.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

i aan Zee - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raad!'

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gorn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57

'

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

' *iesKind" '

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestra

Mark Sjerps Internet - 06 1886883-/

Versteege's IJzerhandel - Pakveidstraa

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Halt

She Satehcafé - Zeestraat

Take Fiveaan Zee R

Trattoria Vacirca - 06 144



AUTOSPORT

Van Riet eindelijk kampioen
Acht jaar heeft hij er op moeten wachten, maar eindelijk

mag Castricummer Pim van Riet zich nationaal kampioen

noemen. Met een bijna doodgeslagen biertje kwam de oud-

gediende uit de stal van Equipe Verschuur het mediacentrum

in om zijn verhaal aan de schrijvende pers te vertellen.

"Pas in de uitloopronde en in de Audi S bocht kwamen de

emoties los. Iedereen in mijn naaste omgeving was ermee

bezig geweest. Ik geloof dat bijna iedereen mij deze titel wel

gun de", aldus een licht geëmotioneerde Van Riet, "ik heb prima

steun gehad van mijn teamgenoten Marcel Duits en Sandra

van der Sloot." Het onthaal voor de kersverse kampioen was

indrukwekkend. Alle rijders stopten voorde hoofdtribune en

het feestvarken zelf mocht het dak van zijn auto bestijgen.

BMWijoi cup

IndeSamsungBMWi^oicupgingdetitel naar Bas Schothorst.

In de eerste race kwam hij in het stuk niet voor. In de tweede

race werd hij derde voor teamgenoot Tim Coronel die in de

eerste race zijn teamgenoot nog tot op drie punten wist te

naderen. Uiteindelijk werd Coronel tweede en werd Bertus

Sanders met een mooie tweede race, derde in het eind klas-

sement. Opvallend was de rent ree van Zandvoorter Ron Swart

die plaatsgenoot Dillon Koster verving. Koster had verplich-

tingen op Hockenheim.

BRL

De titel in de BRLV6 ging naar Donald Molenaar. De inwoner

uit Soest had een behoorlijke voorsprong en had aan een twee-

de plaats genoeg om detitel op zakte hebben. Teamgenoot

Sandorvan Es won beide races, terwijl Molenaar in de tweede

race niet meer bij de voorsten meestreed. In de BRL Light ging

de titel naar Ma rijn van Kalmthout. De Hoofddorper werd in

de eerste race nog tweede, maar in de tweede race wist hij de

winst op te eisen. Van Kalmthout had wel enige moeite met

Michel Schaap die de titel niet zomaar cadeau gaf, omdat

er volgens Schaap ook voor podiumplekken werd gestreden.

Zandvoorter Theo Stor was voorin te vinden, maar wist net

niet tot een podiumplek te komen. De andere Zandvoorter,

Peter Furth, moest met een defecte ruitenwisser de eerste

race nog staken, maar in de tweede race reed de Zandvoorter

naar een verrassende derde plek.

Swift Cup

Jeroen den Boer haalde zijn eerste titel in de Formido Suzuki

Swift Cu pop een wel heel bijzondere wijze binnen. De laatste

race werd in de laatste fase onder de safety car afgewerkt,

nadat het lichtwas'uftgegaan'op het circuit. Afgezien dat het

bijzonder was, kwam het de strijd voor de titel niet helemaal

ten goede. Sandra Douma probeerde het nog wel, maar toen

de safety car de baan op kwam was het gebeurd. De laatste

race werd gewonnen door de neef van Bas Schothorst, Pieter

Schothorst, omdat de winnaar van de eerste race, Hans Bos,

zich verslikte.

Toerwagen Diesel Cup

Een opmerkelijke prestatie was de overwinning van

Volkswagen rijders Ronald Morien en Ferry Duivenvoorde. De

equipe, gesponsord door de plaatselijke Volkswagendealer

Auto Strijder, heeft op de laatste race van dit seizoen een

knappe overwinning behaald in de Toerwagen Diesel Cup.

Gestart van af de twintigste positie klom het duo in een mum
van tijd op naar de tweede positie. Na de rijderwissel werd

de leidende Seat van Ou int Engelen Den nis de Groot naarde

tweede plaats verwezen en stelde de laatste overwinning van

het jaar zeker. De reeds gekroonde kampioenen Mare Koster

en Bertus Sanders sloten het seizoen af met een derde plek

op het podium.
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Bridge-uitslagen ZBC Lions dames verliezen weer nipt
De letter R is al geruime tijd in de maand en dat betekent

dat de leden van de Zandvoortse Bridgeclub wekelijks weer

de kaarten met veel plezier schudden. De eerste competi-

tieronde seizoen 2008-2009 ' s inmiddels achter de rug en

dat gaf de volgende uitslagen te zien.

Dewoensdagavond gaf eigen-

lij ka Is va nou ds als best e kop-

pel de regerende clubkampi-

oenen Tiny Molenaar &Wim
Brandsete zien, ondanks een

matige score bij de laatste ses-

sie. Het verschil met nummer
twee, de heren Hogendoorn

en Van der Meulen bedroeg

uiteindelijk echter ruim 45%!

Vier paren wisselen van lijn.

Rietje en Herman Heidoorn

bleken de afgelopen weken

het meest constant qua score,

in tegenstelling tot Gert Jan

van Amsterdam & Ed van

WanrooyenToos Koning met

Abv.d.Moolen, die eerder be-

haalde hoge scores de laatste

avond niet konden evenaren.

Toch promoveren zij, samen

met AnsVerhage& Els Visser,

naar de A-lijn. De B-lijn wordt

versterkt door de komst van

het paarVera Bruijn & Ineke

Kerkman, dat een behoor-

lijke voorsprong had op de

eveneens gepromoveerde

heren Simon Aukema & Leo

Steegman en Co Luijkx met

Ron Kales.

De spanning was duidelijk

voelbaar in de A-lijn op de

donderdagmiddag! Hoewel

het paar Coby Daniels &
Tom van der Meulen met

een score van 67,71% een

duidelijke gooi naar de eer-

ste plaats deed, moest het

toch met een verschil van

slechts 0,1% de eer laten aan

Hans Hogendoorn & Peter

Weijers. De clubkampioenen

van het vorig seizoen, de he-

ren Polak/Vergeest werden

uiteindelijk derde op minder

dan drie punten. Drie paren

moeten helaas degraderen

en hun plaats wordt inge-

nomen door uitsluitend da-

meskoppels, te weten Ingrid

van Leeuwen & Fini van der

Meulen, Vera Bruijn & Ada

Lips (dubbele promotie voor

Vera dus!) en Miep van Duijn

met Anja Witte. De vier pro-

movendi met nieuwe sa-

menstelling vanuit de C-lijn

zijn: Marianne de Grebber

& Jolien Grootkerk, Henny

Baard & Els Bruijn, Jenny

Pieters & Susan de Roos,

evenals Armand d'Hersigny

&Wim Veldhuizen. Tenslotte

maakte het nieuwe paar El ly

Pytak & Jeff de Rooy met

constant spel voor het eerst

de overstap naar een hogere

lijn, waarbij zij vergezeld wor-

den door Els Boswijk & Rita

Kok en Nel Kooij met Louis

Schuurman. Proficiat.

Het zit de dames van basketbalvereniging The Lions niet

mee. In dit nog maar prille seizoen werd afgelopen week-

end al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden geleden. Za-

terdag kwamen de dames van Hoofddorp in de laatste vijf

minuten van de wedstrijd voorbij en wonnen met slechts

drie punten verschil.

"Ik wil het argument van een

clubscheidsrechter,die in het

laatste kwart niet objectief

zou hebben gefloten, niet

gebruiken maar prettig was

het niet. We staan met nog

vijf minuten te gaan tien

punten voor en dan moetje

zo een wedstrijd simpel uit

kunnen spelen. Nu echter

proberen we binnen tien se-

conden al de basket te vin-

den terwijl we vierentwintig

seconden de tijd hebben. Dat

moet het team leren", aldus

coach Richard Koper. Koper

doelt op het feit dat een

aantal 'fundamentals', ba-

sishandelingen, niet goed

liepen. Ook moet het team

leren om de rust te bewaren

om een wedstrijd uitte kun-

nen spelen met een krappe

voorsprong. Zijn collega aan

Hoofddorpse kant karakte-

riseerde de winst van zijn

team als "meer geluk dan

wijsheid".

De wedstrijd ging vooral in

het tweede kwart voortva-

rend voor de Zandvoortse

dames. Na een eerste kwart

dat eindigde met een 19-14

achterstand, gingen ze de

rust in met een voorsprong

van 8 punten (24-32). Ook in

het derde kwart waren onze

plaatsgenoten de betere

ploeg en was het volgens

Koper een "leuke wedstrijd

om naar te kijken". Tot het

vierde kwart waarin eigenlijk

alleen de laatste vijf minuten

een kentering ten nadele van

Lions lieten zien. Het kwaad

was toen al geschied met

een 62-59 nederlaag als re-

sultaat.

Komende zaterdag spelen

de Lions-dames thuis tegen

Onze Gezellen uit Haarlem.

Deze wedstrijd in de Korver

Sporthal begint om 17.30

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl • *-

SV Zandvoort zaterdag op stoom
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-

end eindelijk eens laten zien uit wat voor hout het gesne-

den is. Na een moeizame eerste helft (1-0), won deformatie

van Piet Keur met 1-5 van ZCFC. De nog jonge Nigel Berg

was met drie doelpunten de grote man bij Zandvoort.

Noodgedwongen kon trai-

ner Piet Keur niet met zijn

sterkste opstelling beginnen.

MauriceMollziteen strafvan

drie wedstrijden uit vanwege

zijn rode kaart in de slotfase

van de thuiswedstrijd tegen

Monnickendam en zowel

Ronald Kaales als Sander

Hittinger kampen met (lich-

te) blessures en werden uit

voorzorg niet opgesteld.

Raymon Hölzken kreeg hier-

door een basisplaats die hij

echter al snel moest opgeven.

Hij kreeg op een ongelukkige

manier de bal hard tegen zijn

gelaat en voelde zich duizelig

waardoor Ivo Hoppe al in de

39e minuut moest invallen.

Hij zou een puike wedstrijd

spelen.

De eerste helft was eigenlijk

niet al te best van beide par-

tijen. Veel balverlies en onsa-

menhangend spel zorgden

ervoor dat van een mooie

wedstrijd geen sprake was.

Zandvoort kwam zelfs op

achterstand tegen de num-

mer 11 van de ranglijst. Niet

scherp dekken en niet rea-

geren waren de basis waar-

door RobbiedeJonge uit een

corner voor de thuisclub al in

de 17e minuut zijn ploeg op

voorsprong kon zetten. In

deze fase van de wedstrijd

was het weer de Zandvoortse

VOETBAL - zondag

Zondagteam houdt lang stand

Bijna was er afgelopen zondag in Haarlem een verrassing aan

te tekenen. Het duurde tot diep in de tweede helft voordat

het zondagelftal van SV Zandvoort moest capituleren. Toen

echter tegenstander en titelkandidaat Olympia Haarlem in

de 70e minuut op voorsprong kwam, was er geen houden

meer aan. De thuisclub won alsnog afgetekend met 6-1.

Eigenlijk een goede presta-

tievan het elftal van trainer

Jamal.dat in de voorgaande

wedstrijden tegen mindere

tegenstanders grote neder-

lagen leed. Zandvoort kon

zelfs op voorsprong komen

maar voor de thee was de

stand weer in evenwicht. Het

venijn zat hem duidelijk in de

staart van de wedstrijd.Toen

Bekir Arslan voor de thuis-

club in de 70e minuut roet

in het eten gooide, 2-1, was er

geen houden meer aan. De

ploeg van oud-Zandvoorter

RobBuchelwas nog vier keer

in staat om de Zandvoortse

goalie Matthijs Mans naar

het net te sturen en behield

daarmee het uitzicht op een

eventueel kampioenschap.

Het werd de zevende ne-

derlaag voor de geplaagde

Jamal.

De zondagvoetballers van SV

Zandvoort spelen komende

zondag thuis tegen koplo-

per Concord ia dat afgelopen

weekend met 5-3 te sterk

was voor SVIJ.

Overige uitslagen 4e klasse D:

Zwanenburg -Bloemendaal:

1-3; Geel Wit DSK: 0-0; De

Brug - Al I ia nee: 4-0 en

Ripperda - Schoten: 2-0.

Lions heren winnen nipt

sluitpost Boy de Vet die voor

de zevende wedstrijd op rij

zijn ploeg in de race hield.

In detweede helft kwam een

herboren Zandvoort in het

veld. Hoewel in de openings-

fase van het tweede bedrijf

ZCFC gevaarlijk bij het doel

van Zandvoort kwam, stond

De Vet zijn mannetje en

van lieverlee kwamen onze

plaatsgenoten op stoom. Dit

resulteerde in de 56e minuut

in degelijkmaker.De'man-of-

the-match'aan Zandvoortse

kant, Nigel Berg, kon op een

inzet van Hans Eng I de gel ijk-

maker aantekenen. Toen vijf

minuten later Remko Ronday

door middelvan een, eigen lijk

mislukt, schot SV Zandvoort

op voorsprong kon brengen

was het hek van de dam. Berg

zorgde 'eigenvoetig' middels

een schitterend stiftballetje

voor de 1-3 waarna Hoppe en

weer Berg de 1-5 eindstand

lieten aantekenen.

Door deze overwinning staat

Zandvoort, virtueel, op de

derde plaats. Deze kan defini-

tiefworden als de inhaalwed-

strijd tegen WV-H EDW wordt

gewonnen. Overige uitslagen

2e klasse A: Amstelveen —

Kennemerland: 2-1; DVVA

-

HBOK; 0-2; Marken -ZOB: 2-0

en WV-HEDW- Swift: 0-2.

Het herenteam van The Lions heeft ook in Alkmaar een nut-

tige, weliswaar nipte, overwinning geboekt. Tegen het nog

puntloos onderaanstaande Alkmaar Guardians bleven onze

plaatsgenoten aan de goede kant van de score, 67-70, maar

hadden daar wel een verlenging voor nodig.

In het eerste kwart van

de wedstrijd hadden de

Zandvoortse heren geen

moeite om de thuisclub bij

te blijven. Weliswaar ging

het kwart met 15-14 naar de

tegenstanders maar moeite

kostte het niet. Het tweede

kwart echter, konden de

Lions-heren geen vuist meer

maken. De aanval was in-

zichtloos en de verdediging

liet nogal wat steken val-

len waardoor er een 28-ig

ruststand op het scorebord

stond.

Waar norm aal gesproken het

derde kwart het slechtste

deel van de Zandvoorters is,

was het nu de sterkste van

HANDBAL -

deze wedstrijd. De verdedi-

ging werd feller en dat deed

de aanval ook een stuk beter

lopen. Bij een 48-47 stand

ging het laatste kwart in.

Lions ging 'erop en erover'.

Met nog twee minuten op

de klok was de Zandvoortse

voorsprong normaal ge-

sproken genoeg voor een

overwinning, 58-65. Echter

Alkmaar wenste niette capi-

tuleren en wist in de laatste

twee minuten van de wed-

strijd nog een driepunter en

vier vrije worpen aan hun to-

taal toe te voegen waardoor

er na vier keer tien minuten

een gelijke stand ontstond.

De noodzakelijkeverlenging,

basketbal kent in de competi-

tie al leen winnaars, speelden

onze plaatsgenoten vrij sim-

pel uit.Zichdetijd gunnend,

iedere aanval mag maximaal

24seconden duren, ontstond

er een klein gaatje van drie

punten die genoeg waren

voorde overwinning.

Woordvoerder en selectie-

speler Milan v.d. Storm: "In

de verlenging kwamen we
opvoorsprongen gebruikten

daarna de volle 24 seconden

voor onze aanvallen. Alkmaar

had moeite te scoren en zo

speelden we de wedstrijd

netjes uit. Wat opvalt is dat

we door training op de vrije

worpen vooruit zijn gegaan.

Waar we normaal gesproken

van de 31 vrije worpen er lo

omzetten in een punt, scoor-

den we nu 20 uit 31 (= 65%).

Doe je dat niet, dan verlies je

deze pot."Top scorers: Ron v.d.

Meij 26, Robert ten Pierik 14

en Evert Bol 12.

Handbalsters starten met winst

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de opgaande lijn

in de veldcompetitie, aan het begin van de zaalcompetitie

voortgezet. In de Korverhal werd het Amsterdamse Vriend-

schap/TOB 4 met 18-14 verslagen.

Al bij de eerste de beste aan-

val gaf Daphina van Rhee

de thuisclub een i-o voor-

sprong. Het geroutineerde

Vriendschap/TOB wist snel

gelijkte maken. Een weelde

die slechts kort duurde want

Romena Dan iels zorgde met

tweedoelpunten op rij voor

3-i.VooralVan Rhee ging on-

verdroten door met scoren,

waardoor de rust kwam
met g-5.

In de tweede helft leek het

geroutineerde en fel strij-

dendeVriendschap/TOB nog

even terug te komen, maar

de Zandvoortse keepsters

voorkwam dat de gasten

meer dan één keer konden

scoren. Descore liepgestaag

op tot uiteindelijk een 18-14

eindstand op het scorebord

verscheen. De overwinning

was zeker groter geweest,

als de Zandvoorters niet

liefst acht keer op paaien lat

hadden geschoten. Daphina

van Rhee was topscoorster

met 8 doelpunten, gevolgd

door Romena Daniels (4X),

Laura Koning en Martina

Balk (ieder 2x), Lucia v.d.

Driften Suzan ne Zwemmer
(ieder ix).

ADVERTEERDERS - (In alfabetische vo gorde)

Administratiekantoor K.Willemse Cen eenvanLingen Meijershof, Restaurant

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort Circ 5 Zandvoort OHD

Autobedrijf KariMo Dan PvanKleeff

Bertram& Brood Dien narts Dekker Pluspunt

Beter Mobiel Dorsman Assurantiën Printing People

BloemsierkunstJef & Henk Bluijs Cem eente Zandvoort Seiekt Mail

Boomerang-Eetcafé Greeven. Makelaardij o.g. StudioTotalCare

Café Neuf Hare camo Uitvaartcentrum Haarlem

Café Oomstee IJzer nandelZantvoort Van Aacken Glaszettersbe riff

Café 't Badeendje Lavo gue Vrijehuizenmarkt.nl

CDA Mei Er Advocaten Zandvoort Optiek

Q. Jb
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Oosterparkstraat 26
'Frogcastle' is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die

zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de

(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de

geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin

en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer

geheel vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van

de woning en het renoveren wil voortzetten.

Gemeentelijk monument

Gebru iksopperv lakte ca. 105 m2

Perceeloppervlakte 169 mz

Vraagprijs* 459.000,

Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer

maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,

badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1
f
verdieping de

woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt

over de fraaie binnentuin met vijver. Het comple* beschikt over een afgesloten

parkeergarage.

Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk

Gebru iksopperv lakte ca. 90 m2

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 39
Voor wie rust en ruimte zoekt: op een schitterende locatie in het

Kostveriorenpark ligt deze royale (ca. 175m
2
) 2 onder 1 kap woning met

5 ruime slaapkamers, oprit, garage en een achtertuin grenzend aan

beschermd natuurgebied. De woning dient gemoderniseerd te worden en

kan hierdoor geheel naar eigen smaak worden verbouwd.

Comfortabele half vrijstaande woning in rustige woonomgeving

Dient gemoderniseerd te worden

Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

Oplevering in overleg, transport bij notaris verkoper

Geb ruiksopperv lakte ca. 175 m2

, perceeloppervlakte 299 m2

R. Ketellapperstraat 20
Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met

4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt

wensen.

We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak

vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met

massagedouche en Whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een

automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

• Strakke afwerking met hoogwaardige materialen

Gebruiksoppervlak ca. 175 m 2

• Perceeloppervlakte 347 m2

Vraagprijs: €624.000,-
&>

Schuitengat 45
Op de 3e verdieping van Residence d' Orange gelegen 3 kamer appartement

met royaal balkon op het zuiden. Het complex beschikt over een lift en ligt

nabij het strand, winkels en open baar vervoer.

Stijlvolle gezamenlijke afgesloten entree

Parketvloer entree, hal, woonkamer en slaapkamer

Berging in de onderbouw

• G ebruiksopp erv lakte ca. 70 mz

Vraagprijs* 199.000, -

<&>

Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke

woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen

geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande

deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en

maar liefst 4 slaapkamers!

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing

• Vrij parkeren!

Gebruiksoppervlakteca. 110m
2

Vraagprijs € 259.000,-
<g£)
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FAMILIEBERICHTEN

Heden is zocht en kclm ingeslapen onze moeder,

schoonmoeder, oma , overgrootmoeder en mijn zuster

Irén Margit Brink-Ranics

weduwe van J.H.B. Brink

Boedapest, 15 juni 1913 Hillegom, 30 oktober 2008

Joke en Johan

Johan Jr. en Nienke

Meike, Bente

Linda en Bart

Jesse

Peter en Nadja

Irén en Frans

Tamara

I. Lindenmayer- Karotyné

en verdere familie

Correspondentieadres:

Irén Brink

Sophiaweg 2

2042 PV Zandvoort

Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op

dinsdag 4 november 2008.

Eta glaasje saijfi muur e&in z&ftdfrje/tt

De tt'ttk ti&or samitt j<nrti* stttfbüttsje

H:ur geluk v.ir in kleine diiig™. De herinneringd ieDB
blijft iSCTéetf van vechtcrt e» gereten Iegelijk. Trxh Hyg

onverdacht en door I ieFüe omringd is zij cp haar guht-d

eisen wijwr heimgL-eajii. Met vec\ verdriet nemen wij

iirschcidvan mijn lieve vrouw, ome Leve nxn.\kr. schoon-

moeder en onia

\K' i nsclniTi: n

II md J924

Zandvoorr

2 november 2008

Maria Henna Mcthorst Kadcmakci

Jaap Meihöisi

Emmyen MïLe
Yvo en HUcn

Zandvoort. 2 november 2ÜQtë

Cormpondencie^dresr
( ) r.ui

|
fst rut I .* .'v..;n

2042GRZandvoort

De herdenkingsdienst en afscheid nemen vinden plaaïs

op donderdag, 6 november om 1 1 .00 uur in de aula

van de Algemene begraafplaats aan de Tollenurmat fi?

in Y..\ i nf. i ii. -'i ;

.

N.i .i'1mh|i i-c ;^-L'!;i;ilic;il [<K ui tdnh-n.li.

De crematie virtdi tn stilte plaati.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene^^p
- Begeleiding voor nabestaanden -

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde

Een kaart, een bloem, een zoen

ze hniiiien zoveel voorje doen

en geven kracht om door te gaan.

Dit gedicht drukt onze gevoelens uit van dank voor

het medeleven en de steun die wij mochten ontvan-

gen na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze

allerliefste mama. schoonma, oma, overgrootoma

Rietje Bakker-Zantvoort

Onze speciale dank gaat uit naar:

Huis in de Duinen

Directie + medewerkers

Dr. B. van Bergen

Taxi 5712600

F. Bakker

Alma en Ben

Ton en Marga

Helen en Kees

Kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen

' UZZ ' UTTV*41tT7iTHfit":-'NTTÏir:U I^ANTiVnCVT

UlTVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

n
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

nha;

nber 2007 6 november 2008

Lonnie

Kom even bij je langs

Je broertje

VERVOLG Herfstduik-

WATERSTANDEN
Hoog Laag Hoog Laag Hoog

NOV W A T E R
Do 6 04.04 08.15 16.25 21.04

Vk / 05.04 09.34 17.30 22.40

Za 8 06.14 10.53 18.45 23.45

Zo 9 7.55 12.16 20.06

Ma 10 00.46 09.05 13.08 21.06

Dl II 01.25 10.00 13.49 22.06

Wo 12 02.12 10.56 14.31 22.56

Do 1! 02.52 11.20 15.15 23.46

BURGERLIJKE STAND

25 OKTOBER - 31 OKTOBER 2008
Geboren:

Dan i, zoon van: Nijkamp, Arnold Gerand us en: Frantzmann,

Aimee Eleonora.

Morrison Rem melt, zoon van: Pit, Dan iel Vincent en:Korzelius,

Catharina Nathalie.

Gehuwd:
van der Putte, Re mond en: Pastor, Daniël Ie.

ten Velden, Paul Eric en:Valks,Johanna.

Overleden:

Mommers geb. Bos ma, Albertje, oud 82 jaar.

Michels, Johannes, oud 95jaar.

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00- 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdljk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies @>za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandv00rt5ecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06-1448 2685 'joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
He: gel' ruik van advertenties en /of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' intd "_ikkeli|ke Toestemming van de uitgever.

de zuidelijke zeeolifant, de

blauwe vinvis en de clowns-

vis. De deelnemers kregen

voor de duik eerst een war-

ming up, die werd gegeven

door Gaston 5tarreveld, am-

bassadeur van de Nationale

Postcode Loterij. Daarna ging

de meute, voorafgegaan

door dorpsomroeper Klaas

Koper die deze keer geen

'natte voeten' wenste te

halen, naar het strand waar

werd afgeteld voor de duik.

Daarna doken ze, met zwem-

band en een actie T-shirt, het

koude water in. Deelnemers

konden zich laten sponsoren

voor de WNF/Center Parcs

Herfstduik. In totaal werd er

€ 6.500 opgehaald. De op-

brengst komt ten goede aan

de projecten van het WNF
waar de zuidelijke zeeolifant,

de clownsvis en de blauwe

vinvis leven. De deelnemer

met het hoogste sponsor-

bedrag was Mireille Verkolf

uit Amsterdam. Zij kreeg als

prijs een geheel verzorgd

arrangement in een van de

pa rken va n Center Pa rcs.

pluspunt Buitens hooi e op\ angDe Boomhut

Opening*

eren»,

tijden

an groep 1 t/m B

an 07.30 - IB.30 uur

De Boomhut biedc profes*

t met een ger:::l
p /an

tafw zïgüjn.

Sp,i,„™,„d
dingen leren Crea

lijke feer • Ple;ier

Flemi jrstraac 55 204 VW Zandvoort
T: 023 -57 173 73 57 40 330 F: 023-57 6 865

info@pluspuntzïjidvoort.nl WWV plus Duntzandvoortnl

CARTOON

ALÏHEIMER CAFÉ
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Algemene Beschouwingen
Aan het begin van de begrotingsbehandeling van de ge-

meenteraad, is het te doen gebruikelijk dat de fractievoor-

zitters via de Algemene Beschouwingen hun blik laten

gaan over het afgelopen jaar en over de toekomst, en dan

met name het komende begrotingsjaar.

Deze toespraken zijn derma- complete epistels wilt lezen,

te groot dat de Zandvoortse kunt u die terugvinden op de

Courant ze niet in het ge-

heel kan plaatsen. Daarom

is er een uittreksel gemaakt.

Deze vindt u op pagina 20

en 21 in deze krant. Als u de

gemeentelijke website www.
zandvoort.nl.

In de uitgave van volgende

week donderdag, week 46,

zal De Zandvoortse Courant

de beraadslagingen en

de besluiten van de ge-

meenteraad aangaande de

Pi'0grambegroting2oog pu-

bliceren, alsmede de daaraan

gekoppeld zijnde belasting-

voorstellen van het college.

Dit omdat de vergadering

over twee dagen is uitge-

smeerd, dinsdag en woens-

dag, en de kopij voor woens-

dagochtend in handen van

de drukker moet zijn.

Uittreksels Algemene Beschouwingen: zie pagina 20 en 21

Kijken wat je wél kan

Zaterdag 1 november werd voor Vrienden van Nieuw Unicum de jaarlijkse contactmiddag

belegd. In Pluspunt Noord heette voorzitter Wim van den Bos de aanwezigen hartelijk

welkom. De groep van rond de 50 personen werd in vier groepen opgesplitst en daarna

was er gelegenheid om een bewoner/ster in zijn of haar appartement te bezoeken.

door Liertke Brugman

Ook Kim, een jonge bewoon-

ster gaf gelegenheid om een

kijkje te nemen in haar aan-

gepaste, zelf ingerichte flat.

Als rolstoelgebruikster (plus

24 uur beademing) bena-

drukte ze het belang om op

zichzelf te kunnen wonen.

"Hier ben ik geen patiënt

maareen bewoner.Met hulp

van de vaste begeleiders

ben ik in staat zelfstandig te

functioneren. Dit was mijn

droom en die is uitgekomen.

Je moet namelijk kijken wat

jewél kan en nietwat je niet

kan. Ik help onder andere in

het restaurant BienveNu,

het Winkeltje en de boerde-

rij. Verder maak ik muziek op

mijn keyboard en handwerk

ik graag. Ook zit ik in de re-

dactie van Nieuw Unicum

die een krant en nieuws-

brieven uitgeeft", vertelt ze

opgewekt. Er komt zoveel

positieve energie uit deze,

aan haar rolstoel gekluister-

de medemens dat we bijna

beschaamd ons routeplan

vervolgen.

De informatie over Meerwijk

(locatie Haarlem) door arts

en begeleider Johan Koops

geeft een ieder meer inzicht

op de handicap van men-

sen met niet-aangeboren

hersenletsel. Deze mensen

zijn bijvoorbeeld in staat

om in het recent geopende

restaurant mee te helpen

en, met de hulp van een

begeleider, het restaurant

te beheren. Ook het bezoek

aan deze gezellige eetlocatie

laat weer eens zien hoeveel

mogelijkheden er geboden

worden om zich nuttig te

maken. Met een laatste be-

zoek aan het Winkeltje waar

leuke cadeauartikelen wor-

den verkocht en ook weer

bewoners bezig zijn met

het maken en beschilderen

van diverse hebbedingetjes,

besluiten we deze leuke en

leerzame middag. Na een

hapje en een drankje neemt

iederafscheid metdeweten-

schap dat Nieuw Unicum

een belangrijke en promi-

nente plaats inneemt in de

Zandvoortse gemeenschap.

Voor meer informatie kunt u

kijken op www.vriendenvan-

nieuwunicum.nl.

COLUMN
Herfst in

Zandvoort

Het is weer tijd voor de

kleurige herfst. Vallende

blaadjes. Tijd voor de griep-

prik. Niezende en proes-

tende mensen en kinderen.

Koude handen en voeten.

Dikke sjaals en winterjas-

sen. Weken, zelfs maanden

van straatopbrekingen.

Borden met verboden in te

rijden. Ook in Zandvoort is

de chaos compleet. Voor en

achter ons huis staan rood

wit gestreepte borden en

hekken. Met het afsluiten

van de Dr. Ger kest raat dacht

ik: lekker, eindelijk rust. Niets

is minder waar. Doordat nu

ook de Kostverloren straat is

afgesloten, is het dubbel zo

druk. De Haarlemmerstraat

lijkt op een snelweg. Van

vroeg tot laat rijdt het ver-

keer af en aan. Files op de

Koninginneweg zijn geen

uitzondering meer. Want

iemand voorrang verlenen

schijnt in dit drukke landje

erg moeilijk te zijn. Stoppen?

Ho maar!

De zomerkleren heb ik (ein-

delijk) gewassen en opge-

ruimd. Keurig in plastic do-

zen wachten ze weer op een

zomerse vakantie of....tot

volgend jaar. Zo lang mo-

gelijk stelde ik het uit. Dat

opruimen van de zomerkle-

ren. Proberend de zomer nog

even vastte houden. Wat uit-

eindelijk niet lukt. Ik moet

eraan geloven. Kuchend en

niezend begroet ik herfst

en winter 2008-2009. P ro P

de laatste herfstbladeren in

de groenbak. Zolang er nog

blad aan de bomen zit is het

eigenlijk onbegonnen werk,

blad harken. Ik geef de vissen

nog wat extra voer. Als een

tegen -de -winter-steuntje.

Hengel en passant ook nog

wat blad uit de vijver en zet

devorstgevoelige planten op

een veilige plek in de

hal en kelder. Kom £
maar op met die E

kou, regen, sneeuw 2
en mist. Hoewel niet v
van harte, ben ik er

"J§

11 1
<u

klaarvoor! -^
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 9 NOVEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan o, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Week van de Jeugdzorg

Deze week is het de 'Week van de Jeugdzorg'. De vele men-

sen die in de jeugdzorg actief zijn worden een week lang in

het zonnetje gezet. Alleen al in Noord-Holland wordt ge-

weldig werk geleverd door meer dan 8oo pleegouders.

Het thema van de Week van

de Jeugdzorg is 'Thuis in de

jeugdzorg'. Pleeggezinnen

dragen bij aan een thuis-

gevoel voor de pleegkin-

deren. Kinderen die door

omstandigheden tijdelijk

riet thuis kunnen wonen,

horen in een gezinsomge-

ving. De provincie wil er

voor zorgen dat alle kinde-

ren die niet thuis kunnen

wonen, en rnet name de

kinderen onder de 8 jaar,

in een pleeggezin op kun-

nen groeien. Gedeputeerde

Sascha Baggerman pleit

voor parttime-pleegouder-

schap: "Het zou mooi zijn

als mensen af en toe pleeg-

kinderen en kinderen uit de

instellingen in de vakantie

of weekend mee op stap

nemen."

Door speciale aandacht te

gevenaandepleegzorginde

Weekvan deJeugdzorg pro-

beren de Noord-Hollandse

instellingen en de provincie

Noord-Holland de bekend-

heid te vergroten.

ZANDVOORT SCHOON!?

Herfstbladeren, een prachtige ellende

De herfst breng veel schoonheid in de natuur; mooiere

kleurencombinaties kun je je niet voorstellen. Voor

velen een bron van inspiratie tijdens wandelingen,

fotosessies, teken- en schilderoefeningen. De keer-

zijde is een enorme hoeveelheid bladafval die dak-

en straatgoten verstopt en voet- en fietspaden glad

maakt. Vooral als het te lang blijft liggen wordt het

een natte glibberige brij, waar de weggebruikers veel

last van kunnen hebben.

De gemeente zet in deze periode veel extra materi-

eel in om de overlast voor te kunnen zijn.De veegwa-

gens worden dagelijks ingezet om vele vrachten blad

af te voeren. Het is erg prettig om te zien dat steeds

meer bewoners een handje helpen door zelf bladaf-

val op te ruimen rondom hun woning. Dit bladafval

kan gewoon in de groenemmer. Het is niet wenselijk

om bladafval aan te bieden in plastic zakken, omdat

dit problemen geeft bij de verwerking. Recent zijn

bladkorven in Bentveld geplaatst: grote gaascontai-

ners waar de buurt bladafval in kan gooien. Als de

proef slaagt zullen de komende jaren meer plekken

op deze ma nier worden ingericht. Samen houden we

Zandvoort Schoon!? M eer informatie? Bel de meldlijn

van de gemeente: 023-574.0200.

Uitnodiging

Leer je eigen kracht kennen!

Wie kent de kracht van z'n eigen gedachten?

Wie is er nieuwsgierig naar hoe je die kracht kant ervaren en sturen?

Wie wil er samen met mij deze ontdekkingstocht maken?

1 der Stoop \

zoekt mensen die met haa

Vanuit haar opleiding woi

|o, c i opleiding in Vernieuwend De

villen doen in een oefenc

activiteiten onderst*

i Zandvoort.

nformatie of e

.st4°-@casema.

naken kunt u bellen 023-57 N-7'0

Steurt onderzoek
naar dementie.

Bestel de
verzamel -cd op:

EVENEMENTEN AGENDA
November week45-2oos

7 Genootschapsavond - De Krocht,

aanvang 20.00 uur

8 Markt- Verkoop van tweedehands en nieuwe

artikelen. In de grote zaal van het Huis in

de Duinen. Van 14.00 uur tot 16.00 uur

8 Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort

9 Jazz in Zandvoort- Met gitarist Jeanfra ncois

Prins. De Krocht, aanvang 14.30 uur

9 The Whiskers - Jazz in café Alex,

aanvang 17.00 uur

10 Dag van de Mantelzorger - Pluspunt,

10.00 -15.00 uur

11 Genootschapsmiddag -Groepsfoto's uit het

archief van COZ. Bibliotheek, aanvang 14.50 uur

14 Superleeskring- in bibliotheek,

aanvang 10.50 uur

16 Intocht Sinterklaas- Aankomst om 12.00 uur

bij de Rotonde

16 Mainstream Jazzcombo - Take Five,

aanvangi6.oo uur

16 Kerkpleinconcerten - Classic Concerts

presenteert: Beach Pop Singers.

Protestantse kerk, 15.00 uur

22 Historische open dag - Georganiseerd

door GOZ.De Krocht, 10.00-15.00 uur

28 Classic Concerts - 'The Mess ia h', Agatha kerk

30 Wintermarkt -Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De Sint komt weer in het land!

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Plaats een Zandkorrel (zie pagina 10)

NU OOK DIGITAAL UIA UUU.ZAN0U00RTStC0URANT.NL

Binnenkort komt Sinterklaas weer

naar Nederland. Ook dit jaar doet hij

Zandvoort een bezoekje aan, zo heeft

de Sint ons in een brief vanuit Spanje

laten weten. Sinterklaas laat ook we-

ten alweer zin te hebben in het inmid-

—
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Met OOG en OOR
t>E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)
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Programma intocht Sinterklaas op 16 november:

12.00 uur - Aankomst Sinterklaas op het strand

12.45 uur - Aankomst Sinterklaas bij het Raadhuis

12.55 uur - Sinterklaas maakt op Am er igo een rondje door het dorp

14.15 uur - Begin Sinterklaas Spektakel in de Korver Sporthal

Het Sinterklaas spektakel indeKorverSporthal is een middag van muziek, dansen spelletjes

voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Samen met de zwarte pieten allerlei Pietenoefeningen

doen en natuurlijk komt Sinterklaas ook langs. De halgaatom 14.00 uur open, vanaf 14.15

uur barst heffeest los en het duurt tot 16.50 uur. Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij boekhan-

del Bruna en supermarkt Vomar en kosten in de voorverkoop € 2,50, aan de Sporthal € 4.

op=op (max. 250 kinderen).

Zaterdag waren alle ban-

ken verwijderd en werd

de gehele ruimte van de

Protestantse kerk in be-

slag genomen door aller-

lei stands. Vele vrijwilligers

deden hun uiterste best

hun waren aan de man te

brengen. Deze varieerden

van kleding, speelgoed,

kinderknuffels tot (kerst)

kaarten, glas- en servies-

werk en lekkere bonbons

aan toe. Enige gelijke-

nis met de vrijmarkt op

Koninginnedag drong on-

willekeurig op. Het uitein-

delijke resultaat is echter

zeer hoog te noemen. Op

het moment van verschij-

nen van deze krant is de

tussenstand € 5770 (I)

maar de verwachting is

dat er nog wat giften ko-

men nadruppelen, waar-

door het de beste bazaar

tot nu toe is geweest. De

opbrengst is bestemd voor

(brandvrije) gordijnen die

het orgel tegen het zon-

licht moeten bescher-

Spetterende lezing

November is de maand
van de spiritualiteit en

heeft als thema 'Mijn

betere ik'. Overal in het

land zijn lezingen en ook

Zandvoort sluit zich met

een bijzondere lezing hier-

bij aan. De inspi rat ielezin-

gen worden georganiseerd

door een enthousiaste

groep mensen (Simone

Königs, Herman
Harms en Richard

Buijtenhek),dieals

doel heeft mensen

te inspireren door

ze laagdrempelig

in contact te bren-

gen met spirituele

en psychologische

onderwerpen. Op
woensdag 12 no-

vember is er een

spetterende lezing

van Willem Venerius: 'Heer

Bommel en het para-abnor-

male'. Willem Venerius ver-

diepte zich decennia

lang in de astrologie,

de ITjing en verwante

gebieden. Ook strip-

verhalen hebben hem
van jongs af geboeid.

In de lezing komen zijn

esoterische kennis en

zijn liefdevoor de ver-

halen en tekeningen

van Marten Toonder

op unieke wijze sa-

men. De locatie is het

gebouw achter de

Protestantse kerk,

Kerkplein en is van

19.45 uur -22.15 uur,

kosten €io,- incl. koffie/thee

met iets lekkers en drankje

na afloop. Aanmelden kan

per email: Herman-H arms@

hetnet.nl of tel.: 06-588 18

144. Ook zijn er kaarten te

koop bij Barra ba, Haltestraat

42 en Mystery's, Kerkstraat

22/3.

Kustloop

De Waterschapsverkiezingen

vinden dit jaar plaats van 13

tot 25 november. In dit kader

wordt op 15 november de

Water Natuurlijk Kustloop

gehouden. Deze loop wordt

georganiseert door Dimitri

Arpad, die zelf op plaats 12

van de kieslijst staat voor

de partij Water Natuurlijk.

Het parcours gaat langs

vier plekken waarbij duide-

lijk wordt wat voor een rol

het Hoogheemraadschap

Rijnland heeft. Het par-

cours gaat om 10.30 uur

van start bij de ingang

van de Amsterdamse
Waterleidingduinen de

Oase. Daarvandaan loopt

de route naar Zandvoort

(ca 7km), vervolgens naar

Parnassia (ca. 5,5 km) en

tot slot door naar IJ muiden

SeaportMarina (ca. 6,5 km).

U kunt zich inschrijven per

email: dimitri.arpad@wa-

ternatuurlijk.nl.

Expositie Joke Bomert

ledere maand wordt door

een andere kunstenaarge-

exposeert in de bibliotheek

Duin rand. In de maand no-

vember is dat Joke Bomert.

In 2006 is deze schilderes

naar buiten getreden met

haar schilderijen. Inmiddels

heeft zeeën aantalexposi-

tiesophaarnaam staan, de

meest recente was in het

Zandvoorts Museum, on-

der de titel'Storm en Stilte'.

JokeBomertschildertsinds

1992. Ze werkt voorna mei ijk

met acryl, maar af en toe

ook met pastel en aquarel-

verf Wolken luchten, strand

en duinen boeien haarzeer.

De expositie is tot 29 no-

vember te bezichtigen in

de Zandvoortse bibliotheek.

Haar schilderijen zijn ook te

zien op haa reigen website:

www.jokebomert.nl

^



Wij zijn gesloten van

12 - t/m 28 november

™^^^S Zaterdag 29 november

K9ï?oSRR staan wij weer

voor u klaar.
Kelkstraat 14,

2042 JE Zandvoort

4» k . ^i. <ue unieke locatie vo

__ pi
* ^c " gezellige da<], avon.

voor:

d
^ "^ " (Bruiloft of -partij

A
(bedrijfsfeest of tfiemafeest

!if uil' wensen zijn Bespreekbaar':

Voor info en of Boekingen

064390693S

julevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeeiidje.nl

Take Fïve
Boulevard Pendos Loo

0itmm%M6 m&
Driegangen-menu

€32,50

GEROOKTEEENDENBORST
met dressing van cranberry

HAZEPEPER OP TRADITIONELE WIJZE
met kastanjepnree

APFELSTRUDEL
met kaneelijs

Viergangen-menu €39,50

Vijfgangen-menu €46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl
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Nieuwe kapperszaak geopend

ASPA^iEjELIGHTS *

November Voordeelmenu

• IMinUoempias (8 stuks) |
* ALLEEN AFHALE

' Babi Pangang Speciaal

' Kipblokjes met zwartebonensaus """

' Geroosterde kip met ananas in zoetzure saus
' 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

ZATERDAG 8 NOVEMBER OPEN HUIS VAN 11:00 TOT 12:00

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag Unov.. aanvang 21.00 uur.

Saskia Laroo
Quartet

ïisltia Ltroo - Immpat, tiicMy WirantlMSnisuma - pfaiK>.

Mic/ij Stnrr- bas. Menno VovotindtA' - drum*.

Zaterdag 22 bot: Kar-aoke

V/Haag 28 nmNftbar

Los HoManditos
Gum Cronmeiin i-ax. Roma SrSosl.ti. • gitaar.

tmntr/érl Yir\ Mrnnm -pitnO, Andmtt motxttrr - rrtyUraJMs,

Ti*eo QttMHfy. - 4i\nnt

/i(!.*w*«wns(U* ff i<pprwjrcr*r#j|jgfld>i

Zatixtmal fi2 - Znntivcxwt - 023 573 ft7 ?7 - iwww.

aagprijs: € 369.000,= k.k

$ GREEVEN
rrlikél i« rd Ij 4.*.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

na ^JÜHEÜ

uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande

gelegen in het karakteristieke centrum

van Zandvoort op slechts 5 minuten lopen van het

strand. Diverse authentieke details zijn aanwezig

zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie

deuren en de hoge plafonds. De patio doet mediter-

raans aan en biedt veel privacy en op het dakter-

ras is het heerlijk genieten van de zon! De woning

beschikt over 4 slaapkamers én een tuinhuis!

> Zeer centraal gelegen inde buurt van wi

en NS treinstation;

' Unieke woning met karakter:

> Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkhede-

> Moet van binnen gezien worden:

Woonopp. ca. iiom', perceelopp. 143 m a
.

ikels

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Afgelopen dinsdag is in de Haltestraat 'Lavogue', voor haar

en visagie, van start gegaan. De zaak is zeer fraai ingericht

en vooral de vloer oogt bijzonder. Moeder en dochter Nelly

en Stephanie Wendelgelst gaan de uitdaging aan om in dit

toch vrij overvolle segment in Zandvoort hun klanten met

een goed gevoel de salon te laten verlaten.

Nu zijn de dames zeer zeker

niet onbekend met het vak:

Nelly haar meisjesnaam is

Spierieus en ingewijden we-

ten dan dat het kappersvak

ook door haar beide zussen

wordt uitgeoefend. Dochter

Stephanie heeft onder an-

dere bij een bekende salon

in Haarlem gewerkt en heeft

daarnaast in Amsterdam de

studie visagie bij het be-

faamde House of Orange

afgerond.

Vanuit dit in stitu ut van John

Katten berg is ook de stichting

Orange Ba bies ontstaan, die

als voornaamste doel heeft

zwangere vrouwen met hiv

en hun baby's in Afrika te

helpen. Ook biedt Orange

Babies steun aan kinderen

die geïnfecteerd zijn met

het virus of er direct mee
te maken hebben. Lavogue

wil dit goede doel mede in

Zandvoort extra onder de

aandacht brengen.

Bij Stephanie kunt u onder

meer terecht voor speciale

make-up, bijvoorbeeld voor

bruiden, maar ook voor een

bijzondere party of fotos-

hoots! Daarnaast heeft zij

zichookgespecialiseerdin het

kleuren van haar, natuurlijk

ammoniakvrij.van gerenom-

meerde merken als L'Oreal en

Farouk. Alvorens voor een be-

paalde kleurte kiezen, wordt

aan de hand van sjaals een

passend kleuradvies gegeven.

Prioriteit is daarnaast ook de

verzorging van het haar, dus

worden de goede producten

daarvoor gebruikt.

De openingstijden zijn: dins-

dag, woensdagen vrijdagvan

09.00 tot 17.30 uur.donderdag

(koopavond) tot 21.00 uur en

zaterdag van 08.30 tot 15.00

uur. Telefoon 023-5730172.

Op zondag en maandag is

Lavogue gesloten. Zowel met

als zonder afspraak bent u er

van harte welkom.

Ziggo bij Radio Stiphout
Komende zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen

medewerkers van Ziggo bij Radio Stiphout aanwezig zijn

om vragen over het door het bedrijf aangeboden pakket-

ten te beantwoorden. Ziggo is een telefonie-, internet- en

digitale televisieaanbieder. U bent zaterdag tevens in de

gelegenheid om een van de pakketten, of het 'all-in-one'

pakket te bestellen.

Ziggo heeft diverse mogelijk- televisiepakket per maand

heden, allen zonder vast con- slechts€i5,go! Ook zijn erdi-

tract.Vaak zijn er ook interes- verse internetaansluitingen

santé aan biedingen die u veel die aan uw behoefte kunnen

voordeel kunnen opleveren, voldoen, zowelzakelijkalspri-

Zo betaalt u vooreen digitaal vé. Dat is eveneens het geval

met het bellen via de kabel. U

heeftdan in iedergeval gratis

voicemail en nummerweer-

gave, terwijl een tweede lijn

optioneel is. U kunt bij over-

stappen naar Ziggo uw eigen

nummer behouden of een

'Ziggo-nummer' aanvragen.

Overstappen is trouwens heel

simpel: Ziggo regelt alles.

Radio Stiphout is gelegen

aan de Grote Krocht 34-36

in Zandvoort. Telefoon:

023-5732649.

Essay Produkties

Hoe een logeerpartij op driejarige leeftijd kan leiden tot

een carrière in Zandvoort. Dat is heel in het kort het ver-

haal van fotograaf Chris Schotanus (nu 37). Hij komt oor-

spronkelijk uit Friesland, maar bracht regelmatig al zeer

jong zijn vakanties door bij familie in Zandvoort. Zijn vader

nam hem dan mee naar het circuit en daar is toen de liefde

voor de autosport ontstaan.

Op de leeftijd van 14-15 jaar

was hij weer eens tijdens een

raceweekend hier te vinden

en wist toen voor fl. 1,- zijn

allereerste foto te verkopen.

Het circuit kent hij derhalve

als zijn broekzak en het zal

u niet verbazen, dat hij zelf

ook in het bezit is van een

racelicentie.

Het was dan ook best een

moeilijke beslissing om in

1995, na zijn studie techni-

sche bedrijfskunde aan de

HT5 in Alkmaar, de keuze

te maken tussen een job in

deze richting of de sprong

te wagen om als zelfstan-

digfotograaf aan de slag te

gaan. De camera wist het

te winnen en zijn bedrijf

Essay Produkties was gebo-

ren. Over deze bedrijfsnaam

heeft Chris heel goed nage-

dacht. In navolging van de

tekenaar van de Kuifjestrip,

verbasterde hij de twee let-

ters van zijn voor- en ach-

ternaam (C en 5) en draaide

ze om, waardoor je het uit-

spreekt als 5C.

Het oeuvre van Chris bestaat

voor 80% uit foto's van ob-

jecten waar wielen onderzit-

ten en zijn afnemers variëren

van de Zandvoortse Courant

tot De Telegraaf en diverse

autobladen als Autoweek

en GTO, terwijl ook vele au-

tocoureurs en merkenteams

tot zijn klanten behoren. Het

was trouwens BramSteijnen

die hem destijds de tip gaf

een bepaalde foto naar de

toenmalige Zandvoortse

Courant te sturen!

Hij fotografeert vaak op loca-

tie, vooral bij de introductie

van nieuwe auto's en test-

ritten; dit kan een Lada zijn

maar ook fraaie Porsches en

Ferrari's komen voor zijn lens

terecht. Behalve Afrika heeft

hij hierdoor alle andere we-

relddelen kunnen bezoeken,

waarbij een week in Noord

Canada in 2005 tijdens de

FuldaChallenge, bij een tem-

peratuur van min 40 graden,

wel tot de krenten in de pap

behoort.

Essay Produkties verzorgt

ook algemene (nieuws-)fo-

to's in de regio en voor een

bedrijf maakt Chris in het

hele land opnamen van bij-

voorbeeld verouderde flats

of zieken huizen, die gesloopt

moeten worden. Bijzonder

is tevens dat hij jaarlijks ge-

vraagd wordt om foto's te

maken tijdens de nationale

B i ld e rberg conferentie, die al-

tijd in februari plaatsvindt.

Aangezien het raceseizoen

van maart tot eind oktober

loopt, houdt Schotanus zich

de komendetijd vooral bezig

met de productie van kalen-

ders. Hiermee is hij driejaar

geleden gestart. Naast uiter-

aard een enorme keuze uit

foto's van automobielen zijn

andere afbeeldingen natuur-

lijk ook mogelijk. Het grote

voordeel is dat hij al in een

zeer kleine oplage, vanaf tien

stuks, kan leveren. Een aanra-

derals relatiegeschenk, want

een kalender kan iedereen

gebruiken.

Essay Produkties, Postbus

315, 2040 AH Zandvoort.

Telefoon: 06-53192397. www.
essayprodukties.nl.

* Zandvoortse
Courant nieuwe website nu online
Digitaal opgeven van uw: Zandkorrel / Spotlight / Evenement

Altijd actueel met het belangrijkste nieuws

Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen

En natuurlijk de krant lezen op internet!

J>
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Bloemen & gezelligheid

Halteslraat iï ZancKoort lel.; 02>-57 120 tó

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

7ê/.: 023-5739„

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

72 •Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywtlleinse@planeLnl
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PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort

06-46624969

dejongtm@hotmail.com

tom@osteopaat.nl

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:

• (Chronische) klachten van rug of nek

• Hoofdpijn en migraine

• Huilbabv's

• Darmklachten

• Kinderen

• Chronische vermoeidheidsklachten

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen,

G een verwijzing van een huisarts nodig.

Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

Voor
Haar

Ltfti O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

MUSIC Q STORE

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

13 november 2008 zal

Music Store Zandvoort
i.v.m. de grote release van

World of Warcraft Wrath
of Lich King

's nachts van 00.00 tot en met 01 .00 uur

speciaal opengaan met een eenmalige

stuntprijs van € 26,99

( op = op) dus wees er snel bij.

Tijdelijk , ook zolang de voorraad strekt,

Nintendo Wil

Sports Pack Console

van € 249,99 voor € 224,99!!!

bij RADIO STIPHOUT

zaterdag 8 november van 10.00 tot 17.00 uur

a.s. komt ZIGGO wederom bij ons In de winkel

om al uw vragen te beantwoorden

over hun aanbod op het gebied van televisie,

internet en telefonie.

Ook voor het aanschaffen en het gelijk

meenemen en installeren van hun producten

bent u die dag van harte welkom!!

Tot ziens in de winkel!!

Radio Stiphout

Grote Kocht 34-36

Zandvoort
**.,

EURONICS

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Dorpsgenoten Tekst enfoto Nel Kerkman

Marijke Bosman-Paap
Het was genieten van het concert dat het Symfonisch

Blaasorkest Heemstede (SBH) in de Zandvoortse Protes-

tantse kerk onlangs ten gehore bracht. Van de 125 orkestle-

den zijn ook een aantal Zandvoorters actief lid, waaronder

Marijke Bosman en haar echtgenoot Harm. Sinds kort is ze

secretaris van het SBH bestuur maar dat is niet zo verwon-

derlijk want besturen zit Marijke al heel lang in het bloed.

lm 955 werd Ma rijke Paap,jammer genoeg niet in Zandvoort,

maar in een Haarlems ziekenhuis geboren. Ze stamt uit

een oud Zandvoorts geslacht, haar opa was Piet v.d Mije,

haarvader Ar ie Paap en de naam van haar moeder

is Froukje v.d. Mije. In Zandvoort heeft ze op

de Julianaschool gezeten, daarna ging ze

naarde MMSte Haarlem en na haard

plomering is ze naarde Pedagogische

Academie in Santpoort gegaan.

Speciaal onderwijs

Tijdens haar laatste opleiding

kwam ze als stagiaire op de

school 'De Waterlelie' die hoorde

bij deCruquiushoeve.Na een in-

val periode werd ze aangenomen

als gespecialiseerde leerkracht bij

'De Waterlelie' voor kinderen tus-

sen 4 en 20 jaar met epilepsie die

moeilijk meekomen op een gewone

school. Het was een gevarieerde baan

waar Marijke met raad en daad de ouders

en de diverse leeftijdsgroepen met leer en ge-

dragsmoei lijkheden bijstond. Marijke werd lateraal

gesteld als ambulant begeleider. In deze functie re

tot aan haar pensionering in 2007, naar andere sch

het land om advies te geven over de omgang met kil

en hun epilepsie.

moet zijn in je werk, privéleven en in de gemeenteraad. In

iggö verhuizen Harm en Marijke naar België waar Harm als

marineofficier bij de NAVO gestationeerd wordt. Marijke

zou Marijke niet zijn om niets te doen, ze maakt zich ver-

dienstelijk op het sociale vlak. Ze is actief bij een sociaal

centrum met het uitdelen van kleding aan asielzoekers en

minderbedeelden. Nog steeds zit ze in het bestuur van een

Belgische organisatie die vrijwilligerswerk voor minderva-

liden organiseert. Verder is ze in oktober met de regionale

Zonnebloemafdeling Zuid Kennemerland als vrijwilligster

mee geweest naar Zand hoven in België.

Hobby's

Buiten haarsociale activiteiten is Marijke

een verwoed bridger en tennist ze

graag. Ze heeft 19 keer meege-

daan aan de vierdaagse van

Nijmegen en ze wandelt

graag met haarteckel Dora

in de duinen en op het

strand. Buiten de liefde voor

Zandvoort geeft Marijke

zich volledig over aan de

muziek. Was het vroeger

het kinderkoor, het gospel-

koor, het oratoriumkoor en

de pianolessen waarze haar

passie voor muziek kwijt kon,

tijdens haar periode in België

vindt ze tenslotte hét instrument,

de klarinet, die haar hart steelt. Bij de
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Grijze en grauwe

novembersetting

Veel variatie in het weerbeeld krijgen we niet meer de

rest van deze eerste novemberweek. Het blijft vaak

eentonig weer en het is ook veelal grijs en grauw. Veel

dynamiek in het temperatuurpatroon is er ook niet te

verwachten tot en met het weekeinde, met overdag

een graad of 11-12 en gedurende de kleine uurtjes 7-8

graden. En de wind tenslotte lijkt zich vast te hebben

gebeten in de (zuid)oostsector en varieert dus even-

min noemenswaardig.

Oprecht enerverend en wordt gevolgd door vrij

volkomen anders was het zachtewinters. Een uitzon-

deze week bijna 30 jaar te- dering daarop was even-

rug, begin november ig8o, wel 1985, toen na flinke

toen eigen lijk wel weer h is- koude -die half november

toarfjice Bosman-Paap

sde ze,

>len in

deren

Bezige bij

Tussen haar drukke bezigheden door en onder aandringen

van haar partijgenoten zegt Marijke in 1986 'ja'tegen het

kandidaatschap als CDA-raadslid en fractievoorzitter. Het

zijn 8 roerige jaren met veel geharrewar, verdeeldheid en

hol Ie leuzen. Ma rijke bes luit om zich in 1994 niet meer her-

kies ba ar te stellen, mede omdat ze vindt dat er evenwicht

Belgische muziekschool studeerde ze ijve-

g iedere week twee uurtheorie metdedaarbij

behorende examens. Ze is erg blij dat er, zo dicht bij huis,

een geweldig blaasorkest is waar ze haar ziel en zaligheid

in kwijt kan. Buiten de repetitie om oefent ze ook thuis

veel. Ondanks dat ze pas met pensioen is, verveelt Marijke

zich niet. "Zien we je ooit nog terug in de politiek, nu je er

meer tijd voor hebt?" Marijke schudt in eerste instantie

heftig haar hoofd maar toch is haar antwoord verrassend:

"Wie weet, zeg nooit nooit!" En dat is een zeer diploma-

tiek antwoord. We horen vast en zeker meer van Marijke,

is het niet in de politiek dan is het wel op muzikaal gebied

of op bestuurlijk vlak. Stil zitten? Daar is ze nog lang niet

aan toe.

In nieuwe Taizédienst staat het thema 'Naar het licht' centraal

Voor de Taizédienst van

vrijdag 14 november in

de Agathakerk kan sinds

kort via e-maii tatze-zand-

voort@live.nl een gebed

worden gevraagd voor een

persoonlijke situatie. De woord en eigengemaakte

Taizé-werkgroep kwam op gebeden maar vooral ook

het thema 'Naar het licht' tijdens de liederen en in de

naar aanleiding van de stilte willen de leden van

schriftlezing van de dag. de werkgroep een sfeer menische gemeenschap
In de dienst wil de werk- creëren, waarin mensen (r.-k. én protestants) zich

groep een brug slaan van weer hoop krijgen en als beijvert voor een eenvoudig

deduisternis naar het licht, het ware hun geestelijke geloofvan vriendschap, ver-

accu weerop kunnen laden, trouwen en geloof in elkaar.

Tijdens de dienst wordt zo- Iedereen is welkom. Het in-

als gebruikelijk meerstem- zingen begint om ig.00 uur.

mig gezongen, net als in Na afloop van de dienst, die

het Franse klooster in Taizé om 19.30 uur begint, is er

waar sinds ig40 een oecu- koffie en thee.

naar het Koninkrijk waa
Jezus het vaak over had. Ir

torie werd geschreven

de Lage Landen. Op 3 no-

vember destijds kwam de

temperatuur overdag niet

boven het vriespunt uit in

Kennemerland en bleef on-

startte- immers de elfste-

denwinter volgde.

Als we de recentste en be-

trouwbaarste weermodel-

len nu bekijken zit erv

der meer in de Zandvoortse ons tot ongeveer half no-

regionen op bijna een vember geen vrieskou in

graad in de min steken. In het vat. Velen zullen daar

de nacht vroor het bijna 5 trouwens niet rouwig om
graden tot aan de stranden zijn, want er zijn grote

toe. Het ijsopenkelezandi- groepen mensen die felle

geen beschutteduinmeer- winterkoude maar niets

tjes was soms al 'honden- vinden. Voorlopig wordt

dragend'. Dit alles bij een vrij milde lucht naar

snerpen de oostenwind, die Zandvoort en Bentveld ge-

de gevoelstemperatuur op transporteerdmetaanvan-

-15 graden hield midden keiijk nog een oostcompo-

op de dag. Een unieke en nent in de wind. Volgende

zeldzaam vroege koude- weekzaldezachteaanvoer

golf beleefden we toen, die bij ons meer uit het zuid-

overigens met een flink pak westen gaan komen door

sneeuw werd afgesloten het uitdijen van een diep

op de zevende (plaatselijk

15 centimeter sneeuw in

Zandvoort-Noord!).

Zo'n vroege koude-u itval wil

trouwens niets zeggen over

het vervolg van de winter.

Het lijkt erzelfs op dat zeer

vroege koude relatief vaak

Do. Vr.

lagedrukgebied tussen

IJsland en Schotland; het

vertrouwde herfstbeeld.

Regen en wind gaan dan

veelal de dienst uitma-

ken. Zondag gaan we dat

al merken.

to»*J tenaJ
Temperatuur

bouiri

11-12 12Max

Min 8 7-8

Zon 20% 25%

Neerslag 15% 20%

Wind zzo. 3-4 zuid 3-4 zzw. 4 zzw. 4-5

12 12-13

8 7

30% 20%

15% 65%



VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Polhw Keurmerk veilig Wonen

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

N ij kamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Voor elke leeftijd

www.sportinzandvoort.nl

Spartraad Zandvoort

Wij zijn van 10 - t/m 20 november
GESLOTEN WEGENS DECORATIEVERBOUWING

Vrijdag 21 november zijn

wij weer open

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Kurnt-igJ- l>i--n.-*n.i

www-outobedriif3iïn<l\,Qo-rt-r

Autobedrijf TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.tra d e-a rd . n I

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om liet huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en kleding.

Nu ook kerstartikelen!

Kennemerweg 6 Zandvoort.

Open: don -vr ij-zat 10-17 uur.

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voet-

massage. 80 Minuten

a € 40. Bel voor af-

spraak: 06-34549835

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.BJW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg jq-i

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e i elke letter ofspatie in een apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Touch of class

Beautysalon haar- en

unieke modecollectie.

Haltestraat 15.

Complete winter

gezichtsbeh.v.a.€ 35,- in cl.

wenkbr. epileren en verven.

Gezichtsbeh. met no.i

leading Bioproduct

Neoderma en

Sensations uit de VS.

Bel en boek nu: 7522470

of 06-4832 2029.

"Walkinandfindout".

Maandags gesloten.

God, hoog als de hemel is

Uw liefde, tot in de wolken

is Uwtrouw (Psalm 36:6).

Belt u gerust vooreen

luisterend oor of tele-

fonisch gebed bij ziekte

of verdriet: 5363804

Pedicure Carla.

Vooral uw voetproblemen

en massage.

Meer dan 10 jaar ervaring.

Pro voet lid.

Tel. 06-4609 8919

Wegens

omstandigheden

te koop:

Bosch excl. koel/vriescombi.

löocm H,3 jaar oud,

€ ioo,-. 2 markiezen 300

en 175 cm breed, zelf

afmonteren, € 30,-.

Erg mooi metalen

buro, gratis afhalen.

06-2223 5101

Te koop:

Doos vol knutsel-borduur-

hobby-poppen-kaarten

ma ken -boeken -sinterklaas

en kerstpatronen.

Einde hobby, izgst.€ 10.

Damesmantel, met bont

gevoerd, mt 42, izgst.€i5,-.

Tel. 5713509

Schoonmaken bij

ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3 -10 uur p.w. Haarlem e.o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Te huur: mooie

woonruimte, ±8om 2

boven loods.

Huurprijs € 700 excl.

Inl. 06-5317 5104

Te koop:

zeer solide werkbank

i40x8ocm.

I n cl. bankschroef en

4gereedschapsladen.

Prijs € 40,-.

Tel.o6-234g 7564

Wegens emigratie

huisraad aangeboden.

Zondag 9 november

van 12 tot 17 uur.

Van Lennepweg3i.

Gezocht:

lief nieuw baasje voor

8-jarige buiten kat. Zeer lief,

tolereert geen kat of hond.

Niet geschikt voor flat!

Moet altijd eruit kunnen.

Info: 06-40084749

Opgeven van uw Zandkorrel kan nu
ook heel eenvoudig digitaal!

Ga naar www.zandvoortsecourant.nl

en klik op 'Zandkorrels'

Q(DQO(D<D©
Kunst in het raadhuis

Zandvoortse Courant nummer 45 • 6 NOVEMBER 2008

Zelfs als de mens er voor betaalt,

wil hij liever niet horen hoe bij in elkaar zit.

MarcoTermes

(Ma rco wordt gesponsord door Grand Café Danzee) J

Voor de derde keer dit jaar is de mini tentoonstelling in de vergaderkamer van het college,

weer voor 4 maanden gewisseld. Dit keer staan de kunstwerken van Ellen Kuijl (glaskunst)

en Margreet Ras (schilderijen) centraal.

van Ellen Kuijl, vanwege de
JeanfranCOiS PrinS 1T1 De KTOCllt

sobere kleuren en het strakke

lijnenspel, zeer verrassend.

door Ne! Kerkman een eenheid zijn in het bestu-

ren van BKZandvoort, maar

De twee initiatiefnemers ook de combinatie van hun

achter het idee 'Des Collages abstract /figuratieve kunst

de College' van BKZandvoort, is perfect. Hoewel de twee

laten zien dat zij niet alleen kunstenaars hun liefdeen

inspiratie voor Afrika in hun

kleur keus duidelijk naar voren

laten komen, is het samen-

spel tussen de twee schilde-

rijen 'Wings' van Margreet

Ras en het fraaie glasobject

De geslaagde samenvoeging

tussen de kunstenaars krijgt

volgend jaar een vervolg. Ze

gaan gezamenlijke kunst-

werken ontwerpen voor een

kunstfair in de Martinihal

in Groningen. Ook de bur-

gemeester kan zich vinden

met de nieuwe kunstaan-

winst. "En soms", zo vertelt

hij, "wordt de aanwezige

kunst gebruikt om het ge-

sprek een andere wending

te geven." Op de vergaderta-

fel staat een kleurige schaal

gemaakt in tack fuse met

daaronder een spiegel. Wie

weet wordt straks dit kunst-

object tijdens vergaderingen

gebruikt om eventueel van

gedachte te veranderen en

zich te spiegelen?

Sporen uit het verleden
Er zijn diverse reactie 's binnengekomen over de muurschildering met de tekst 'Ijsfabriek' die op een woning in

de Cornelis Slegersstraat (destijds de Heerenstraat) staat. We ontvingen een e-mail van Jan Knotter uit Enter

(Overijssel) waarin hij vermeldt dat hij zich de tekst van de Ijsfabriek nog goed kan herinneren. Hij zat op de

kleuterschool (Suringaschool) en zag deze tekst dus elke dag.

Verder reageerde Ger Cense

(voorzitter Genootschap Oud
Zandvoort] en meldde dat er ge-

noeg gegevens zijn over de ijsfa-

briek die in 1913 werd opgericht

en in mei 191 4 officieel in gebruik

werd genomen, dit allemaal "tot

verhoging van het sanitaire wel-

zijn van Zandvoortse ingezete-

nen en badgasten, en dat deze

wederkerig als afnemers den

bloei derfabnek krachtig zouden be-

vorderen". Ook 5iem van de Bos heeft

zijn verhaal opgeschreven. Hij kent als

geen ander het gebouw omdat zijn

grootvader (van moederskant), Jacob

Weber (1864-1945], als machinist in de

ijsfabriek werkte en samen met zijn

vrouwopde bovenste etage heeft ge-

woond. Het verhaal van Van de Bos

luidt als volgt: "De ijsfabriek was een

dependance van Roemers ijsfabriek

uit Haarlem. Het kantoor lag aan de

Gasthuisvest.ln de zomermaanden

werden de staven ijs door de chauf-

feurs Willem en Leen Bakkehoven

(Dondertje) naar de strandtenten

en de hotels gebracht. De staven ijs

die gemaakt werden hadden een

afmeting van 20x20 cm en waren

90 cm lang. In de muur waar nu het

reisbu rea u gevestigd is en voorheen

schoenmaker Van Campen, was

destijds een dichte muur met al-

leen een gat erin waar de staven

ijs door werden afgevoerd naar de

wachtende wagens."

Binnenkort zal er in de rubriek

'Heden en Verleden' meer aandacht

aan de geschiedenis van de ijsfa-

briek besteed worden. Zo zijn we
weer een stukje wijzer geworden

van een uniek Zand voorts verleden.

Iedereen harte lijk bedankt voor zijn

inbreng.

Zondag 10 november zal in het kader van de concerten

van Jazz in Zandvoort de Belgische gitarist samen met het

Trio Johan Clement optreden. Prins is een internationaal

befaamd musicus die op dit moment in Berlijn woont en

lesgeeft.

Prins is opi8 februari ig67ge-

boren in Brussel. Op 17-jarige

leeftijd begon hij als artiest op

te treden, zonder ooit een les

gehad te hebben. Twee jaar la-

ter leidde hij al zijn eigen eer-

ste band met zij neigen muziek

en arrangementen. Hij heeft

op getreden met de grootste

jazzmuzikanten van dewereld

zoals TootsTielemans, Ouincy

Jones, Peter Herbolzheimer,

Jay Clayton en Darmon

Meader. Deze muzikanten

hebben tevens het werk van

Prins gespeeld. Prins heeft

een vijftal Cd's onder eigen

beheer opgenomen. Ook heeft

hij vooreen groot aantal colle-

ga's diverse albums geprodu-

ceerd. Hij zal zondagmiddag

worden begeleidt door het

meer dan bekende Trio Johan

Clement, met Clement op

piano, Joost van Schaik (win-

naar Laren Jazz Award 2008)

opdrumsenEricTimmerman5

op contrabas. Het concert

begint om 14.30 uur en de

entree bedraagt €15.

.Genootschap "Oud Zandvoort"

— 1 de Openbare Bibliotheek

!j|ü presenteren:

ONBEKENDE
GROEPSFOTO'S

m

Hij hebben uw hulp
#1^^ nodig, want veel van

de afgebeelde: mensen
kennen wij niet

.

U bent van harte welkom in der bibliotheek dd
dinsdag 11 november 2008 om 14.30 uur.

De toegang is gratis

CL Jx>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze wee
..'-

Hele maand november:

Malse Ierse kogelbiefstukken

3 STUKS: €6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
1

g^l. k™i»i2i -asa-sïiasso

ytoerkoop.nl 5-s
|

JfeTROMP
Room-borstplaat
zakje 150 gram
op vertoon van
uw pas € 3,50

|,-..I'NI.I.II.I.JJ|

Zoekt u iets gezellig*

voor in huis
Koene Cleaning Serace

« 10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoon

heeft de nieuwe

herfst -en kerst

collecties binnen

www.de-bode.nl
Pashouders op alle

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 1

Uboft

met uw
Zandvoort-

Pas:

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende*

Pasfoto's
vin 0*£*Htfi p«n»ofi

Gratis proefles

Bel voorinformatie
06-54260393 of 023 - 57301 07

MARK SJERrS
internet

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Amandel
speculaasjes

250 gram van 4.45 voor

Medina Woninginrichters

Versteege's IJzerhandel

"Onze kracht ligt in de persoonlijke benadering'

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

aan Zee - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gorn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - $j 1



Heden V^rl^d^n

Pellikaanhal beroemd in heel Nederland
Komend week, op io november, is het 10 jaar geleden dat de Korver Sporthal officieel in gebruik werd genomen.

Daarvoor was de Pellikaanhal het middelpunt van de Zandvoortse indoor sportactiviteiten. Ook deze hal werd , ui-

teraard, officieel geopend. Hieronder het verslag uit de Zandvoorts Nieuwsblad van 28juni 1968 Pellikaan Bouwbe-

drijf is de uitvinder van de beroemde Pellikaan hal. De oprichter van het aannemingsbedrijf, wijlen Henk Pellikaan,

zette de eerste overdekte tennishal neer in Zeeland. De oud-voetbalinternational die daarna een niet onverdien-

stelijk tennisser werd, wist wat er leefde in de markt. In de loop derjaren verschenen er overal in het hele land de

houten booghallen waar indoortennis kon worden gespeeld.

Zandvoortse sporthal officieel geopend
28 juni 1968

Vrolijk wapperden zaterdag j.1. vluggen van vele

naties aan de vla ggein asten op het parkeerterrein

voor de Zandvoortse Sporthal aan de A.J. van der

Mo olen straat. In de grote hal, met vele bloemstukken

versierd, had zich een groot aantal genodigden ver-

zameld, waaronder het voltallige college van B. en W.

en vele autoriteiten op sportgebied. De fraaie nieuwe

hal, sinds 10 februari j.1. reeds officieus in gebruik,

werd nu, des middags om half drie officieel geopend.

De voorzitter van het sporth albe stuur, de heer J. S.

Brandse, verwelkomde de aanwezigen en bracht hulde

aan het oude bestuur voor het vele werk. dat door de leden

daarvan werd verricht. Vervolgen* -ai spieker het woord

aan Dr. C. G. M. Miennans, lid van Gedeputeerde Staten,

voor het verrichten van de opening.

Dr. Miennans wees erop, dat de sporthal in Zaudvoort een

welkome aanvulling betekent op het nog altijd bestaande

tekort. De belangstelling voorliet hebben van een eigen

sporthal is bij vele gemeenten sterk toegenomen, mede

door de daadwerkelijke steun, die de overheid daarbij

thans verleent. Uitvoerig zette spieker uiteen, wat iu dit

opzicht momenteel wordt gedaan. Wat Zuid Kennemerlaud

betreft, hier verrezen in, korte tijd sporthallen, namelijk

in Haarlem, Velsen en thans in Zandvoort. Spreker achtte

dit, gelet op het aantal inwoners van dit gebied, nog altijd

te kort. De sporthal in Zaudvoort blijkt sedert haai- korte bestaan

meer en meer een regionale functie te verkrijgen. Dat daarnaast

Zandvoort meerdere recreatie biedt voor eigen inwoners, achtte

spreker zeer verheugend. Met het uitspreken van de beste wensen

voor de toekomst, verklaarde spreker de hal voor geopend.

Namens het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk

werk sprak de heer Jansen. Deze roemde de dynamische mede-

werking van provincie en gemeente bij het tot stand komen van

deze Zaudvoortse sporthal. Ook de mooie en praktische bouw

door de heer Pellikaan, die bij het Rijk sterk de aandacht had

getrokken, werd door spreker naai' voren gebracht. Burgemeester

A. Nawijn noemde deze officiële opening een belangrijk moment

in de geschiedenis van Zandvoort, een moment dat met grote

dankbaarheid vervult De burgemeester sprak de wens uit, dat

het nieuwe bestuur erin zou slagen door deze hal tot verdere

uitbouw van het sportleven iu Zandvoort te komen. Hij schonk

mimen- liet ïemeenrebe-imu een iia;ii bloem -luk en een vlag iu

de Zandvoortse kleuren voor het gebouw.

De liet-i de Vne* -pi fik namens de Nederlandse Sport Federatie.

Deze wees erop. dat de weg aanvankelijk niet over rozen ging,

doch thans kan de N.S.F, met Zandvoort delen in de vreugde over

het bezit van zulk een prachtige hal. De kortsluiting, die er aan-

vankelijk was, is verdwenen en slechts vreugde en blijdschap is

overgebleven. Hij schonk daarna liet ^fK-litiiis^IjcsUiur een cadeau

onder couvert. De bouwer, deh eer Pellikaan, bleek zeer gelukkig

te zijn met deze hal in Zaudvoort, die reeds nu vrijwel constant

bezet is. Hij deelde mede, datmomeutee! wordt gewerkt aan

uitwerking van plannen om te komen tot een combinatie

„sporthal-zwembad" in Zandvoort. Hij sprak daarbij de

hoop uit, dat ook hierbij dezelfde medewerking zou worden

ondervonden als bij de bouwvan de hal en deelde onder

grote bijval mede, besloten te hebben, de eerste tien jaar

de hal in Zandvoort gratis te zullen onderhouden. Voor de

Zandvoortse sportverenigingen sprak de heer G. F. G. van

Elteren, namens de watersportvereniging ..Zandvoort": dhr.

J. A. B. van Pagëe namens de sportraad „Zandvoort' en de

heer E. Paap namens de Z.S.V. Zandvoortm eeuwen". Ook

de voorzitter van de afdeling Haarlem van de Nederlandse

Handbalbond bood zijn gelukwensen aan die ""eiizezekl gin-

gen van een geschenk. Tenslotte bood het sporhalbe-mui s-

lid, deheer J. Attema niet een geestige speech burgemeester

A Nawijn als voortreffelijk basketbalspeler een foto 111 lijst

aan van het gooien van de eerste bal tijdens de opening van

het onlangs gehouden internationale basketbaltoeruooi, een

gebaar, dat de burgemeester kennelijk verraste en waarvoor

deze zijn hartelijke dank betuigde.

Nadat voorzitter J. S. Brandse alle sprekers had beantwoord,

werd eeu zitvolleybalwedstrijd gespeeld tusseu lichamelijk

gehandicapten tussen „De Muggen" uit Haarlem en „I.S.A."

uit Am sterdam, die door..De Muggen" drie gewonnen sets

bracht. Dekeurtumgroepvan de gymnastiekvereniging O.fj fj

gaf daarna een boeiende turndemonstratie, waarna met

officiële receptie de openingsceremonie besloten werd.

*
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die door het organiseren van (muziek) avonden proberen 011 en een extra invul ling aan te ge-

ven. Een café aan de Zeest^cat organiseert eens in de 1H dagen een jazzavond waar de top

van Necerland fantastische muziek ten gehore brengt. Een prachtig infictef dat Zandvoort

eigenaar heeft in de afgelopen tijd geïnvesteerc door cubbele beglazing aan te brengen en

deuren en ramen te sluiten tijcens de op-redens. Daarnaast word" gele- op het volume van ce

2T:
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„ n ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud

V cP^'vS'S. eens isDe redartieoen °udtzicnnetrel:ntvoorom ingezonden brieven in te korten

:n plaatsing van brieven te weigeren.

V
Geluidsoverlast) en verdraagzaamheid

De politie van Zendvoor- gaat gelucsoverlast aanpakken coor 'noe creatief, kaarten uit te delen

aan de veroorzakers. Maar oo-< de mêleer krijg- een kaart. Die is g°atis. dus zo'n mooie kaa nt

met daarop- een politielogo wï iecereen wel 'n zijn of haar plakboek hebben. \a
_
uurliJK staa-

gelu csove^lcs- in ce -00 tien van 'rotaties en voo< 's ce <lacht terec'rr. Velen zijn met mij van

mening, dot het uitgaansleven in Zancvoo^t rondui- belabberd 's. och zijn er nog ondernemers

zou moeten omarmen. De vaste gasten en muziedief oebbers coen dat in ieder geval wel. De

diverse vers-erk
_
e ins-rumenten en :

s de muziek om klokslcg twaalf uur afgelopen. Het gaat

iLeejLeakele. klager d
:

e er inmiddels voor gezorgc heeft dat de eigenaar al vele boetes heef-

moe-en betalen. Wingen 'nebben overigens ü-gewezen cat he~ geluid maar met enkele cec'-

bellen overtreden wordt en dan nog als de wind van het pand af s+oat dus het is zeker niet 70

_daldeJxLve_Zees-ract van de muz'ek mee 'moet' genieten. Ik ben over'gens van mening dat de

we-geving n :er niet voldoet; de meerderheid van niet"klagers heef- ir s geen enkele s-em

in het geheel. En wat doen de artesten 'n de toekomst. Voeten zij met het nieuwe beleid bang

zijn om .

:

n Zandvoort te komen spelen? Voet Clous van tvlechelen zijn saxofoon inleveren als er

een rode kaart op het pand zit. En Scs^ia Laroo haar tromoet? En past er wel een corrrabas

ineen politieauto?

Verdracgzacm'neid en het gunnen aan, daar gaa- he- om. Waarom <lacgt 'emand over muzie<

als hij can een drukke straa- woont en -erwijl oo-< nog eens z
:

jn achtertuin aan het station

grenst? Verdraagzaamheid en net gunnen aan. Eén keer 'n de 14 dagen 3 uurtjes live muze*;

en om twaalf uur afgelopen, da- moe- toch kunnen. Zancvoo^ters rondom bet bewus-e hore-

cabedrijf: loop eens b :

j je buurman ncar binnen en overleg eens zocat 'edereen precies weeT

waar hij of 7ij aan toe is . fn onze eigen woonomgeving lukt dat toch ook. Met een.ïerjjaacdag_

waarschuwen we wo< ce buren even en dat gaat in ce meeste gevallen "och ook goec?

Het mag duideljk zijn dat dit voor heel organise-enc Zancvoort gelet en niet alleen maar voor d:T

café oan de Zeest"cat. Geef alle serieuze ondernemers de kans om Zancvoort weer bru'send

te ma^en. Hoeft de politie niet met s-apels kaarten ronc -e looen en <cn ze zich bez'g houden

met waa^ ze ce afgelopen jaren absoluut goec in zijn: hanchav :

ng van openbare orce (en nee.

rust hoort u mij niet zeggen).

Zandvoortse Postzegel Club

Op dinsdag 11 november

a.s. houdt de Zandvoortse

Postzegel Club weer haar

maandelijkse clubavond in

één van de zalen van Plus-

punt aan de Flemingstraat

in Zandvoort.

Vanaf 19.00 uur is er gele-

genheid vooralle handel en

wandel betreffende postze-

gelsen kan men met mede-

filatelisten van gedachten

wisselen over alle aspecten

van de postzegel. Iedereen

is welkom en de toegang is

gratis. Bel voor meer inorma-

tie met F. Tervelde: 5712303

of H. den D u ij n: 5378129 (na

18.00 uur).

Rotary club Zandvoort
Ter completering van onze informatie over de wereldwijde

serviceclubs is als laatste de Rotaryclub aan de beurt. De

Rotary is 's werelds oudste (in 1905 in Chicago opgericht

door Paul Hat ris) organisatie van serviceclubs en omvat

ruim 32.000 clubs in bijna 200 landen. Het doel is het sa-

menbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwe-

reld die humanitaire diensten verlenen.

Daarnaast wil men hoge

ethischestandaarden in alle

beroepen bevorderen (nor-

men en waarden stonden

destijds ook al hoog in het

vaandel) en helpen bij het

opbouwen van goodwill en

vrede in de wereld.

Rotaryis in essentie'bottum

up' georganiseerd, de mees-

te inspanningen op het ge-

bied van dienstverlenin

spelen zich dan ook auto

noom af op clubniveau.

De afdeling Zandvoort

is in novembengSö
opgericht en be-

staat thans uit

circa veertig leden,

waaronder vijf

vrouwen, uit alle

geledingen van de

bevolking. De club

vergadert wekelijks

in het NHHoteles tus-

sen 18.00 uur en 20.00

uur, waarbij tevens een

eenvoudige maaltijd wordt

genuttigd. Elke vergadering

heefteen onderwerp, waar-

voor verschillende sprekers

worden uitgenodigd en

daarnaast staan bedrijfs-

bezoeken en culturele acti-

viteiten op het programma.

De huidige voorzitter is Jan

Brabander, voormalig di-

recteur van het Huis in de

Duinen, maar het is bij de

Rotarians de gewoonte dat

elk jaar een andere voorzit-

terwordt gekozen.

De leden worden aange-

spoord zich bezigte houden

met vier hoofdactiviteiten,

avenues genaamd. Zo is er

de 'community service: het

ondersteunen van goede

doelen; club service: het

functioneren van de eigen

club en de international ser-

vice: de relaties met gelijkge-

stemden internationaal (zo

heeft Zandvoort momenteel

contacten mettweeclubs in

Italië). Tenslotte verzorgt de

'vocational service' bijvoor-

beeld de komst van gast-

sprekers als Gerrit Zalm.

Penningmeester Maarten

van Wamelen is samen met

Mini de Wolf initiator van de

Rotary Zandvoort Expertise

Bank. Hiervan kunnen bij-

voorbeeld startende onder-

nemers, non -profitorganisa-

ties of (sport)verenigingen

die met een probleem zit-

ten, gebruik van maken.

Het is adviserend en biedt

wellicht de mogelijkheid ie-

mand wegwijste maken.

Een belangrijke taak van

de Rotary is het actief zijn

voor goede doelen. Al 18

jaar organiseert Rotaryclub

Zandvoort het Zomerzotten

Festival, een strandspel-

showdie het midden houdt

tussen 5terrenslag en Spel

zonder Grenzen. Er doen ge-

middeld 20 bedrijventeams

mee en per team wordteen

sponsorbedrag gevraagd.

Binnenkort worden, zoals

elk jaar, weer Zandvoortse

ouderen van huis opgehaald

en zij krijgen dan een diner

aangeboden, waarbij ook

Sint Nicolaas langskomt

met cadeaus. Eveneens

voor de ouderen is de jaar-

lijkse rijtoer langs de bol-

lenvelden en de Keukenhof.

Dit jaar werd voor het eerst

een nieuw en smaakma-
kend evenement georga-

niseerd: de Circuitrun. Een

marathonestafette van 42

kilometer, een loop van 12

km en een kinderloop. Met

maar liefst 9500 deelne-

mers is dit beslist een nieu-

we bron van 'fund ra is ing'. Er

was een recordopbrengst

an € 33.000 onder an-

dere voor KIKA! Het

oede doel wereldwijd

is nog steeds 'Polio

de wereld uit'. Al het

bijeengebrachte geld

wordt door Microsoft-

oprichter Bill Gates

verdubbeld.

Ondanks de bloei van

de club is men ook hier op

zoek naar nieuwe, jonge le-

den (30 -40 jaar). Volgens

voorzitter Brabander is

men beslist niet elitair en

kan het lidmaatschap heel

wat bieden, zoals toegang

tot een uitgebreid netwerk

en mogelijke carrièreont-

wikkeling. Het is beslist

niet noodzakelijk elke week

aanwezig te zijn. Het be-

langrijkste is on derl in ge 'fel-

lowship'. Geïnteresseerden

kunnen een kijkje nemen
op de website www.rotary.

nl/zandvoort.

CL
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oo Golden ZFM

oo Eb & Vloed

Woensdag

a-.oa :aedem rgenZandvno

2.00 «uflekb ulevard (««efe

9;QQ

li-.oa l'^h-tv

kdowr, (h]

npire
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06.9 (

er dog

thst)& 04.S (label]

RTV N-H
RAI)ll)+TV NOORD-HOLLAND
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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komend weekend!

Alle recente sportuitslagen!

www.sportinzandvoort.nl

%9#QgL-TSponSportraad Zandvoort

Filmprogramma
06 t/m 12 November

'

Tropic Hunter

Een groep acteurs gaat op

locatie, in Zuid-Oost Azië

een oorlogsfilm maken.

Het zijn echter een stel

prima donna's en de re-

gisseur is ze helemaal

zat. Als laatste redmiddel

om nog iets van de film

te maken, trekt hij met

z'n cast de jungle in, om
ze in barre omstandighe-

den te laten acteren. Dit

lukt iets te goed want ze

komen echte"bad guys"

tegen.

IIIIIIIIIIITfTTfn
Desmond
Animatiefilm va n

Magnus Carlsson. Als

Desmond en zijnvrien-

den merken dat era p-

pelsen anderespullen

verdwijnen, denken ze

dat het moerasmon-

ster hierachter zit. Ze

weten echter niet ze-

kerof het monster wei

echt bestaat.

PIEP VAN PE WEEK
Een poes met een knap

koppie en een pittige kijk

op het leven. Deze prinses

weet wel wat ze wil: een

lekker bedje, een overheer-

lijk hapje, hier en daar een

knuffel en een troontje in

detuin! Kimberly is een

leuke levendige poes van

een jaar of 3. Niet altijd

even lief tegen andere kat-

ten, maar dat gaat steeds

beter. Af en toe deelt ze

haar soortgenoten nog wel eens een pets uit, maar over

het algemeen mag iedereen rustig passeren. Omdat ze

duidelijk aangeeft wat ze wel prettig vindt en wat niet,

zijn kleine kinderen in haar omgeving misschien niet een

heel goed plan. Wat oudere kinderen die begrijpen dat er

ook momenten van rust nodig zijn, zullen geen probleem

zijn. Zoals al aangegeven zoekt zeeën huis met een tuin.

Kom kennis maken met Kimberly en al haar 'vrienden' in

het asiel aan de Keesomstraat 5.

Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur

en 16.00 uur. tel: 023-5713888 of

kijk even opwww.dierentehuiskennemerland.nl.

the town De stelling:

Weten de Zandvoort

se jongeren g

van de plaatselijk*

politiek? En belang

rijker, krijgen zij da;

wel voldoende stei

gen wij Ellen, Roy en

Jerry, die overigens

zelf VVD-raadslid is,

wat zij vinden van de

betrokkenheid van

de jongeren bij de

plaatselijke politiek.

Zouden zij graag

meer politieke cafés

georganiseerd zien

worden en bijvoor-

beeld de oprichting

van een jongeren-

raad toejuichen? Of

de jeugd da:

klein?

"De Zandvoortse jeugd zou meer betrokken moeten

worden bij de plaatselijke politiek"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

'Als je als jongere in de Zandvoortse politiek geïnteresseerd bent is er volgens mij genoeg ruimte om je aan te

" sluiten bijeen politieke partij, kijk bijvoorbeeld naar CijsdeRoode (CDA)en Jerry Kramer (VVD). Wel denk ik dat

het goed zou zijn om va kernaar de mening va ndejeugd te vragen. Naar mijn idee zijn er genoeg jongeren in

Zandvoort die graag hun mening uiten over politieke onderwerpen. Dit wordt nu gedaan in vriendenkringen,

misschien is het een idee om dit om te zetten in een soort van panel dat de jeugd vertegenwoordigt."

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Ik begrijp dat veel jongeren geen zin hebben om uren te discussiëren. Politiek bedrijven is een hobby.

Wanneer er echt iets speelt komen de jon geren vanzelf. Politiekonderwijs op school vind ik wel belangrijk,

en daarzijn weookditjaar mee begonnen. Mijn ervaring als raadslid is positief ondanks de vele ruzies

en het slappe geouwehoer blijf ik me in zetten voor Zandvoort. Het is een goede levenservaringen als er

jongeren zijn die het leuk vinden om actief te worden in de politiekkunnen ze me altijd benaderen."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

"Ik zou dit heel goed vinden. Zelf denk ik er over om een jon geren partij op te richten, maardat zou wel

heel moei lijk word en. Bo Zwemmer, een Zandvoortse jongen van 15 is nu in gesprek met de ge meenteom
een jongeren raad op te starten. Een goed initiatief vind ik! Ik vind zeker dat de politiek in Zandvoort meer

net jongeren om de tafel mag gaan zitten om meer te realiseren voor en door jongeren! Ik ben zelf goed

I op de hoogte van de politiek in Zandvoort en zou deze ideeën dan ook graag willen delen."

1 soms ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen,

koud buiten, het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. !

doen? Lamlendig in je bed kruipen? Of toch iets doen waar je lekker vrolijk en blij

van wordt? Wij van de JONC-redactie gaanjou helpen en geven elke week een uitje

herfstdip-tip.

Tip: B

;gen de ramen klettert en het bui-

enaam en warm huis. Het ultieme

een warme appeltaart die net uit

ept, bak zelf een appeltaart en eet

herfstachtige zondagmiddag, wanneer de regen

ten 2 graden Celsius is, blijf je het liefst lekker in een aai

genot op zo'n zondagmiddag is de overheerlijke geurv;

de oven komt. Heb je een herfstdip? Lees onderstaand n

smakelijkl

Ingrediënten:

- 1 pak zelfrijzend bakmeel - citroensap

- 250 gram boter - 6 appels

- 200 gram bruine basterdsuiker - 2 theelepels kaneel

- 1 ei - 3 eetlepels rozijnen

Bereidingswijze:

Vet een springvorm in met boter en zet de oven aan op 200 graden Celsius. Pak een beslagkom

en doe daar het pak zelfrijzend bakmeel, de boter, de helft van het ei, suiker en roer dat door

elkaar tot een luchtig beslag. Dek het af en zet het in de koelkast. Schil de appels en snijd ze

in partjes. Doe de kaneel erover, wat citroensap en een klein beetje bruine suiker.

Pak het deeg uit de koelkast en rol het uit. Leg dan de helft daarvan in de ingevette spring-

vorm. Leg daarop de appel met de rozijnen en maak dunne reepjes van de andere helft van

het beslagen leg die daar overheen. Strooi als laatste nog wat suiker over de taart. Vergeet

niet om de andere helft van het ei ook daarover te bestrijken en doe die dan in de oven. Doe

de taart 60 minuten in de oven en laat hem als hij klaar is even afkoelen.

IKnowWherelfs©
Vrijdag 7 november:

Crown upft.MrWixin het Patronaat! Ben je nette

jong voor de reguliere grote feesten' Maar hebje zin

om toch lekker uit je dak te gaan? Ben je tussen de

zestien en achttien jaar? Dan IsGrown Up Iets voor

jou. Een avondje stappen met de beste beats door

l de vetste dj's van dit moment, o.a. met DJ Mr. Wlx!

I Tijd: 23.00 - 04.00 uur. Toegang: € 9,- (aan de

deur: €12,50) Leeftijd: 16-18 jaar

Zaterdag 8 november:

Laatje verrassen door de voorstelling De kaloog,

op de theatervloer. Het theaterinitia-

tief Project Fors heeft aan de hand van twee

nscripts een bijzondere voorstelling ge-

akt. Deze scripts zijn bewerkt zijn tot een

"nachtige voorstelling, waarin de verhalen

n de jonge Poolse Tomek en Anka centraal

staan. Niewsgierig geworden? Reserveer op

,
tijd! Dekaloog is te zien op 8 en 9 november

InTheater De Luifel, Herenweg in Heemstede,

ng 20.30 uur. Kaarten a € 12,50.- zijn

erveren via 06-30863835 of via www.

projectfors.nl

Zondag 9 november:

Openingsfeest in Café Alex (Gasthuisplein ga)

van het nieuwe lokale boekings- en eventkan-

toor On-Air DJ & Entertainment. Bedenker Roy

juringen pakt het gelijk groots aan met

ol programma met diverse artiesten die

te boeken zijn bij On-Air DJ & Entertainment.

Tijd: 20.00 -24.00 uur. Toegang: Cratis.

COLUMN
Prinsesje

Ik ben gisteravond mijneigen

sprookje begonnen door op

een keurige tijd en alcohol-

vrij te gaan slapen. En dat is

zeldzaam op een lokkende

zaterdagavond.

Als ik de klokken van een

plaatselijke kerk hoor luiden,

weet ik dat het negen uur is.

Ik open mijn ogen en ont-

waak langzaam maar zeker

uit een ware sprookjesslaap,

waarin ik de prinses was en

eigenlijk nog steeds een beet-

je ben. Alhoewel ik twijfel of

prinsesjes ook in zo'n oerle-

lijke, goedkope, rode snoopy-

pyjama hun roes uitslapen.

Hoe dan ook, toch vind ik dat

ik goede redenen heb om mij

nog even in het sprookje te

wanen dat ik gisteravond zelf

ben begonnen. En dus draai ik

meopeen koninklijke manier

om. Geniet ik van de warmte

die een verzonnen, zoals alles

in een sprookje verzonnen is,

kasjmieren dekbed mij geeft.

Dit net zo lang tot ik de kerk-

klokken het half tien teken

hoor geven. Geconcentreerd

om met mijn goede been uit

bed te stappen en zo het on-

geluk buiten mijn bereikte

houden, besef ik plotseling

datikhelemaal geen prinses-

je ben. Dat ik vanochtend niet

ben wakker gekust door een

oogverblindende prins. Dat ik

in de spiegel niet dat prach-

tige meisje uit Sneeuwwitje

zie, maar eerder haar loede-

rige stiefmoeder. Buitenstaat

straks geen koets met prach-

tige paarden ervoor op mij

te wachten, maar mijn ver-

roeste Spartaatje met zachte

banden. Er is geen butler die

mij heerlijk warm gebakken

pistoletjes met koninklijk

voedsel komt serveren, maar

ik zai zelf naar beneden moe-

ten om een bruin broodje

pindakaas te smeren.

En dus strompel ik de trap

af, op naar de waarheid.

Het mooie sprookje laat ik

halverwege ergens achter.

Sprookjes blijven sprookjes.

Volgende week kan

ik maar beter weer «

lekker op stap gaan.. =
een prinsesje word ik ra

toch nooit!

&
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Gemeentelijke publicatie week 45 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 28 oktober en

de verdere in week 44 door het college genomen besluiten

zijn 4 november vastgesteld. De besluitenlijst is In te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Controle hondenbelasting

Inde maanden november en december 2008 gaan controleurs

weer huis aan huis controleren op het houden (bezit) van hon-

den. De controlebezoeken vinden plaats tussen 13.00 en 20.00

uur. Na dit laatste tijdstip wordt er niet meer aangebeld.

Uitvoer in q

De controle wordt in opdracht van Gemeentebelastingen

Kennemerland Zuid uitgevoerd door medewerkers van het

Velpse bureau Legitiem BV. Zij zijn in het bezit van een legiti-

matiebewijsdat is voorzien vaneen pasfoto van de controleur.

De controleurs bellen aan om het hondenbezitte controleren.

Wanneer een hond wordt aangetroffen die nog niet is aange-

meld, wordt een aangiftebiljet ingevuld.

Heffing

De gemeente mag hondenbelasting heffen op grond van ar-

tikel 226 van de Gemeentewet. Belastingplichtig is de houder

van één of meer honden. Houder is degene die een hond bezit,

verzorgt of onder toezicht heeft. De houder dient ervoor te zor-

gen dat de hondenbelasting wordt betaald. Indien de houder

een gezinslid is, wordt degene die de aanslag gemeentelijke

belastingen ontvangt, aangewezen als belastingplichtige. Het

aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag

hondenbelasting.

Wijzigingen melden

Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt

u met uw gezin uit de gemeente dan dient u dit te melden bij

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. De aanslag hon-

denbelasting kan dan worden aangrp,i5: Ei: ovci lijden van een

hond dient een bewijsstuk te worden getoond, bijvoorbeeld

een kopie van de nota van de dierenarts Wanneer u geen be-

wijsstuk kunt overleggen dan wordt de datum van afmelding

gehanteerd als datum einde belastingplicht.

1 kunt u doorgev

indZuid.U kunt a

smeentebelastin-

:n afmeldbiljetten

krijgen aan de balie van het gemeentehuis óf aanvragen bij

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

De gewenste formulieren kunt u ook downloaden van het

internet op www.gbkz nl.

Hier vindt u ook nog meer informatie over de hondsnbels;-

Infofmotie inwinnen

U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij Gemeente-

belastingen Kennemerland Zuid, onder deze naam opereren

."e be .li::!•:gd!c
, SLe , vj" de gemeenten Bennebroek, Bloe-

mendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en

Zandvoort gezamenlijk Telefoonnummer: 023-5225 531. Adres:

Postbus 47, 2050 AA Overveen

Schoonmaken GFT-rolemmers

Van io,n, ij eni4 novemberworden de GFT-rolemmers schoon-

gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw

rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de

schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30U

Verzonden besluiten

dam evergunn.Bouw-, sloop-

Zandvoort:

- Kostverl o ren straat 100,

zonden 30 oktober 2008,

^rgroten kap gat

30S-073LV.

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 16212003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeesterte richten.

Evenementenvergunningen verleend

-Ondernemersvereniging Zandvoort voor het houden van de

Intocht van Sint Nicolaas op zondag 16 november 2008.

-Pole Position voor het houden van de Feest markt /Feest festiva

op 30 november 2008 In het centrum van Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekend making een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft Is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02

website het digitale formulier in óf stuur 1

klachtencoórdinati::-!'.

o, óf vul op de

n brief naarde

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Schoeamaatjes &m\it\

Vul een schoenendoos mest school spullen **
Kijk op www.eduJtaris.nil/ischoefifTMiatJB5 of bel (033)460 1942

ÉLJ ad ukans

ï±1 schoen maatjes-

50 plus pagina

Steun de MS collecteweek

1
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In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis-

collecte voor Multiple Sclerose in Nederland. Het MS Fonds

collecteert dit jaar voor de 4e keer en is nog steeds in be-

weging. In sommige plaatsen zijn er genoeg collectanten

zodat aan alle voordeuren gebeld kan worden, echter veel

vaker wordt er maar in een klein gedeelte van de plaats

gecollecteerd.

Bijvoorbeeld in Zandvoort,

waar in 2007slechts i collec-

tant actief was. Begrijpelijk

dus dat veel inwoners van

onze gemeente nog nooit

een collectant van het M5
Fonds hebben gezien. Dit jaar

is dat anders. In ieder geval

zijn er nu meer collectanten

bereid een paar uurtjes daar-

voor vrij te maken. Met een

streefbedrag van € 500.000

in Nederland (2007 was

€378.000) kan het MS Fonds

net als de Nierstichting, de

Hartstichting en de kanker-

bestrijding dan voortaan

een eigen exclusieve collec-

teweek inplannen. En dat

verdienen zij zeker.

Multiple Sclerose nog
niette genezen

Het MS Fonds besta atinmid-

dels 15 jaar. Het is in 1993

opgericht door vijf mensen

met MS en er was i brochure

beschikbaar. Voorop stond

een foto van een rolstoel

en werd MS bovendien een

spierziekte genoemd. De

oprichters zijn gestart met

het geven van goede voor-

lichting, want bij MS is de

rolstoel niet altijd het eind-

station en MS is allesbehalve

een spierziekte. Vijftien jaar

later is er veel bereikt maar is

er (nog) geen genezing mo-

gelijk. Zelfs over het ontstaan

van deziekte is niets bekend.

Diepgaand wetenschap-

pelijk onderzoek is daarom

van het grootste belang om
degeheimenvan deze ziekte

te doorgronden en daarvoor

medicijnen te vinden. Dieon-

derzoeken zijn vaak kostbaar

en duren lang.

Bewegen
Iedereen kan het, iedereen

doet het, vanaf het moment
dat je op de wereld komt.

Bewegen is gezond en hoort

bij het leven. Maar wat als je

te horen krijgt, datje Multiple

Sclerose hebt? Dan kanje be-

weging stoppen, stukje bij

beetje. Het MS Fonds helpt

mensen die MS hebben met

coach ing, voorlichting en fi-

nanciering va nwetenschap-

pelijk onderzoek.

Grote behoefte aan

collectanten

Het MS Fonds zoekt voor-

al mensen die bereid zijn

een deel van hun vrije tijd

te besteden aan de lande-

lijke collecte in november.

Vrijwilligersjongen oud, met

veel of beperkte tijd. Iedereen

kan meehelpen decollectetot

een succes te maken! Meld

u aan via www.msfonds.nl

of bel T. van Duijn, Willem

Kloosstraat 1, Zandvoort, tel.

023-57117104. Het Nationaal

MS Fonds collecteert van 17

t/m 22 november.

tors en rolstoelen) comfortabel naar hun vakantiehotel

vervoerd.

Transparant Prijs

Nota bene in die va

teur Marijke van Eek

Zonnebloem vakantiegids 2009 beschikbaar
Met ruim 40.000 vrijwilligers is Nationale Vereniging de

Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties

van Nederland. Een organisatie die extra kleur wil geven

aan het leven van mensen die vanwege ziekte, handicap of

leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als

gevolg daarvan sociaal isolement

dreigt. Kleur in de vorm van regel-

matig bezoek, dagactiviteiten en

aangepaste vakanties. Ook in Zand-

voort is het bericht positief ontvan-

gen dat de Zonnebloem inmiddels

haar programma vakantiereizen

voor zoog in een prachtige brochure

heeft samengevat.

Ook de Zandvoortse afdeling van

de Zonnebloem onder leiding van

voorzitter Thea de Roode is nauw
betrokken bij die vakantiereizen.

Begin vorige maand werd door

een aantal Zandvoortse ouderen

gretig gebruik gemaakt om met

de Zonnebloem in België van een

fantastische vakantieweek te genie-

ten. De vele vrijwilligers uit Zandvoort droegen daaraan,

met hun inzet, een zeer belangrijk steentje bij. Met een

luxe touringcar werden de deelnemers (inclusief rolla-

De Zonnebloem vak:

te vragen bij Nationa

2100,4800 CC Breda,

zonnebloem.nl.

kantieweek ontving landelijk d i ree-

op 8 oktober de Transparant Prijs. De

Zonnebloem kreeg die prijs voor haar

jaarverslag 2007 dat werd uitgeroe-

pen tot meest inzichtelijke en onder-

scheidende jaarvers lag va na Ne goede

doelen. Tijdens de feestelijke prijs-

uitreiking in de Nieuwe Kerk in Den

Haag prees juryvoorzitter Alexander

RinnooyKan het winnende jaarver-

slag vanwege zijn leesbaarheid en

de manier waarop het de gedreven-

heid weergeeft van de Zonnebloem

en de mensen die erwerken. Rinnooy

Kan prees de Zonnebloem om de

manier waarop in woord, in cijfers

en in beeld verantwoording wordt

afgelegd over activiteiten en over de

manierwaaropwordtomgegaan met

het geld van ondersteunende leden

en donateurs. Een compliment dat

nogmaals de serieuze werkwijze van

de Zonnebloem-organisatie onder-

streept. De vakantiegids 2009 is aan

e Vereniging de Zonnebloem, Postbus

telefonisch via 076-5646362 of www.

De bewoners genieten van het muzikale optredi

Afgelopen zondagmiddag

was het in woonzorgcen-

trumA.G. Bodaan in Bentveld

genieten van een optreden

van de twee muzikanten van

Viola Diverso: Reinder Eggen

(altviool) en Fer Vissers (gi-

taar), die met veel muzikaal

gevoel een heerlijk 'Gipsy

Swingend' programma pre-

senteerden. Een veertigtal be-

woners was naarde'Blauwe

Zaal' gekomen om naar dit

tweetal te luisteren en te

kijken. Vele melodieën als

'Sweet Georgia Brown','Ain't

misbehaving' en 'Nuages',

waren overduidelijk bekend

bij de luisteraars in de zaal. Er

werd druk mee geneuried op

de overbekende melodieën

die het sympathieke tweetal

over het voetlicht bracht. Een

zeer gezellige en vooral mu-

zikale middag in de Bodaan

waar zeervelen van hebben

genoten. Vrijdagmiddag 14

november zal er een optre-

den zijn van het Cocktail Trio

met Ad v.d.Gein.

Van Galm tot shuttle

Sinds het begin van het nieuwe badmintonseizoen in sep-

tember zijn er, toch wel onverwacht, een tiental nieuwe

senioren lid geworden van de badmintonclub Zmash. Elke

donderdagavond bezoeken zij trouw de Korver Sporthal

om met en tegen elkaar de shuttles over het net te jagen.

Dat gaat met volle inzet en

veel enthousiasme en daarbij

worden ze regelmatig terzij-

de gestaan door bereidwillige

andere leden die ze de fijne

kneepjes van die o zo snelle

sport proberen bij te brengen.

Ze spelen volop voor de gezel-

ligheid maar hun soms fana-

tieke inzet brengt je al snel op

andere gedachten.

Gaimproject

De meeste nieuwe badmin-

tonners komen voort uit het

succesvolle Gaimproject, al-

weer een paar jaar geleden

opgestart door Sportservice

Heemstede/Zandvoort. Het

project is bedoeld om juist

ouderen onder deskundige

begeleiding weer actief aan

het sporten (en bewegen)

te krijgen. Het hoofd van de

Sportservice Heemstede/

Zandvoort, St effen van der

Pol, is razend enthousiast als

hij hoort dat een deel van

zijn ex-Galm deelnemers nu

definitief een keuze heeft

gemaakt voor de badrnin-

tonsport in clubverband. Hij

wenst ze succes en veels peel-

plezier toe, want daar moet

het toch om blijven gaan.

Sportclub is blij

Jan Smit, een der bestuurders

van Zmash en tevens uitba-

tervan het café in de Korver

Sporthal, is biij met de nieu-

we leden. "We hebben bad-

mintonbanen genoeg en we
kunnen beslist nog nieuwe

leden blij maken met een

sportieve en gezellige don-

derdagavond. Gewoon een

keer komen meespelen", is

zijn advies. Jeugd vanafig.oo

uur, senioren vanaf 20.15 uur-

Cb .©
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De VVD wil graag de toezegging van het college dat hun

zorgenkind, bestemmingsplan Midden boulevard, niet op-

nieuw bedreigd wordt met vertragingen en dus weer inzet

van verkiezingen wordt. Een begroting met extra lasten

voorde burger is voor de VVD niet acceptabel.

Deopdracbt aan bet college vanuit de Voorjaarsnota was:

kom tot een sluitende begroting. De opdracbt was niet

om dit te dekken met lastenverhoging of een greep uit

de reserves. Lastenverhoging staat zeer zeker niet in het

VVD-verkiezings program. Zij wildetering naar de nering,

zonder lastenverzwaring. Geen maximale verhoging OZB

van 4.99% maar de inflatiecorrectie van 2.5; afschaffen

strandstoelenbelasting en niet een verhoging met 8.33%.

De VVD wil voor 2009: een begroting zonder extra las-

ten; niet risicovol omgaan met de algemene reserve; geen

maximale verhoging OZB; leges verhogen pas na goed-

keuring rapport naar de kostendekkendheid; strandstoe-

lenbelasting afschaffen; een plan maken voor een fla neer-

strook op het strand van noord naar zuid; ecoduct mag
geen belemmering zijn voor de toegang naar Zandvoort;

een parkeerbeleid zonderBelangh ebbende vergunningen,

Zandvoort is voor al Ie Zand voorters; brandweergarage niet

verkopen; camperplaatsen op de boulevard; afschaffen

Hondenbelasting en afschaffen Welstandscommissie.

gpzj

j|^ Partij van de Arbeid

De gemeenteraad en het college staan volgens de PvdA

voor een zeer uitdagende periode. Het komende jaar zul-

len er besluiten genomen moeten worden over diverse

strategische projecten, ma ar ook over het parkeren en het

gemeentelijk rioleringsplan. Bij dit alles moet getracht

worden de belastingdruk voor de bewoners zo beperkt

mogelijk te houden. Geen geringe opgave volgens de so-

ciaaldemocraten!

De gemeente Zandvoort heeft volgens de PvdA het afge-

lopen jaar sterk ingeteerd op zijn reserves. De meerjaren-

begroting geeft aan dat zonder maatregelen en met de

huidige ingecalculeerde risico's de reserves onvoldoende

lijken te zijn. Maatregelen dienaangaande zijn dan ook

noodzakelijk, met name ook vanwege het feit dat grote

financiële projecten, met de daarbij behorende risico's, de

begroting van Zandvoort zwaar onder druk zullen zetten.

Het maakt echt niet uit of je nu coalitiepartner of op-

positie bent. Het moet niet mooier worden voorgesteld.

Toekomstige verhoging van de lokale lastendruk is onaf-

wendbaar, maarje kunt er wel van alles aan doen om die

verhoging zo gering mogelijk te laten zijn door duidelijk

keuzes te maken en de ambitie wat te beperken. Kortom, de

financiële vooruitzichten lijken niet rooskleurig en worden

nu ook nog negatief beïnvloed door de huidige economi-

sche situatie.

De PvdA verwacht tevens dat de VW niet alleen door de

gemeente gefinancierd wordt. Het verwacht een substan-

tiële bijdrage van het bedrijfsleven.

gewoon verder. Ook dit ja ar is voor vele tonnen extra geld

nodig. Uiteindelijk blijkt uit de begroting dat € 2.000.000

van de reserves gebruikt zijn voor definancieringvan "fa-

lend beleid van dit college". Het CDA-advies aan dit college

is: bezint eer ge begint.

Het CDA wil: dat er een evenwichtig bedrijfseconomisch

en financieel beleid gaat worden gevoerd met de juiste

prioriteitstellingen keuzes. Dat moet dan gebeuren door te

voorkomen dat er geen extra belastingverhogingen nodig

zijn om tekorten afte dekken; de risico's voor komend jaar

en de jaren hierna verantwoord zijn; de omvang van de

ambtelijke organisatie op een aanvaardbaar niveau blijft

en er geen ad hoc beslissingen dienen genomen te worden

met allerlei nadelige consequenties.

OPZ wenst voor 2009 een zestal zaken gerealiseerd zien.

Ouderenbeleid en -huisvesting: de partij roept het col-

lege op om de totstandkoming van geïntegreerde eerste-

lijnszorg en kleinschalige woonvormen voor ouderen te

stimuleren. Groen beleid: OPZ juicht de extra gebudget-

teerde investeringen voor het groen beleid, toe. Stimuleren

van gebruik zon n e-en erg ie: In de begroting 20og is onder

meer sprake van een streven naar energiezuinige straat-

verlichting. OPZ roept het college op om waar mogelijk

het gebruik van zonne-energie te stimuleren en toe te

passen. Renovatie van gebouw De Krocht: Zandvoorts enige

theaterzaal, De Krocht, verdient een betere accommodatie.

OPZ is van mening dat nu hieraan iets dient te gebeuren.

Parkeerbeleid: OPZ wenst niet nu inhoudelijk te reageren

opeen parkeerbeleid. De behandeling in commissie is voor

OPZ de aangewezen gelegenheid daarvoor.Wandelplankier

op het strand: terrassen langs de boulevard ontbreken.

Daarom denkt OPZ dat een, deelbaar, wandelplankier dat

voor de terrassen van de stand paviljoens langs loopt, een

extra attractie kan vormen voor de bezoekers.

OPZ wil nog concluderen dat het college erin is geslaagd

om goede begrotingsvoorstellen te doen. Het is heel be-

langrijk daarbij op te merken dat ook de belastingvoor-

stellen binnen de perken blijven. Beperkte trendmatige

verhoging achten zij ook in moeilijke tijden noodzakelijk

om in de toekomst over voldoende middelen te kunnen

beschikken.

Volgens het CDA wordt voor de burgers en onderne-

mers maar ook voor de bezoekers van Zandvoort na ruim

twee jaar 'hap-snapbeleid' zichtbaar hoe Zandvoort er

voor staat. Het CDA verwacht dat de plannen voor de

Middenboulevard, inclusief het bestemmingsplan, weer

een verkiezingsitem worden en zo langzamerhand een blok

aan het Zandvoortse been. Ook is er volgens de christen-

democraten geen visie op toe ris me en economie. Het CDA
constateert te veel dekking uit reserves en voorzieningen

om de begroting sluitend te ma ken. Tevens is er de consta-

tering dat e reen overschatting is van het eigen kunnen in

verband met het ambitieniveau.

De CDA vindt dat zijn kreet van vorig jaar, 'Zandvoort staat

niet stil maar holt achteruit', langzaam maarzeker de rea-

liteit wordt. Het parkeerbeleid in Zandvoort is nog steeds

niet integraal vastgelegd. Een ad hoc opgesteld parkeerbe-

leid voor Zandvoort Zuid kost veel geld, met nog minder par-

keerruimte voor burgers, en is geheel niet kostendekkend.

Veel extra personeel is reeds aangetrokken, maar dit col-

lege heeft volgens het CDA een gat in zijn hand en het gaat

Volgens G BZ zou het collegeplan een referentiekader moe-

ten zijn: een heldere en duidelijke visie, ware het niet dat

zowel de tekst als de omschrijving steeds verandert, waar-

door werkelijke controle er niet transparanter op wordt.

De omschrijving van de strategische missie verandert per

program ma, waardoor het een grote brij is en wij niet goed

kunnen controleren. Terwijl e rtoch heel duidelijk in het col-

legeplan staat, dat belastingen niet meer verhoogd worden

dan de inflatiecorrectie, ten zij grote onvoorzien e tegenval-

lers. Over welke tegenvallers praten we dan, welke zijn dit

dan buiten uw eigen schuld?

Er is tot nog toe weinig gebeurd en de lokale belastingen

schieten omhoog, gelet op de extra verhoging van het

rioolrecht met 1,75% boven de inflatiecorrectie. Als drei-

gende taal schrijft het college in het memorie van ant-

woord: "Indien de raad hier niet mee instemt, betekent

dit dat er nog een dekking van € 380.000 moet worden

gevonden." Volgens het college zou de inflatiecorrectie

voldoende zijn.

Zowel de raad als het college hebben de mond vol van bou-

wen aan vertrouwen. En daar wringt wat GBZ betreft nu

net de schoen, is erwel vertrouwen onderling? Het college

komt meteen voorstel maar de raad misvormt dit voorstel

met moties en amendementen tot een gedrocht.

Volgens GBZ ziet het er naar uit dat de MB weer een ver-

kiezingsitem ga at worden, het blijft allemaal even vaag, de

voorbereiding duurt langer,weer vertragingen door slechte

communicatie en dus het risico dat men geld uitgeeft aan

een administratieve luchtbel. Hierbij wil GBZ gezegd heb-

ben dat de hele politiek van Zandvoort hier debet aan is.

GROEN
De bodem van de Zandvoortse schatkist komt volgens

Groen Links (GL) in zicht. De begroting is alleen sluitend te

maken met verhoging van belastingen en leges. De hoge

geldleningen die nodig zijn om de grote projecten teftnan-

cieren baren zorgen, vooral door de stijgende rentelasten

die elk jaar opnieuw opgebracht moeten worden. GL is

vooral bang dat de Middenboulevard een onderwerp zal slechte ontwikkeling voor bewoner, recreant en toerist,

zijn dat nogjaren op de agenda zal staan.

Naar mening van GL is belastingverhoging is Zandvoort

Dat GL geen voorstander van de huidige exploitatie van het niet nodig. Er kan geld gegenereerd worden via defacili-

circuit is moge bekend zijn, dit vooral vanwege het milieu- feiten voor het circuit (circa € 250.000), de bijdrage aan

aspect. Het veroorzaken van geluidsoverlast en luchtvervui- deVVV(€ 250.000), de extra inkomsten van Parkeren Zuid

ling voor de gehele regio is volgens de partij niet meer van

deze tijd. Toch wordt gestreefd naar vergunningen waarbij

de toegestane geluidsnormen nog verder worden opge-

rekt uit oogpunt van eenfinancieelen economisch belang.

Echter het financieel en economisch belang wordt volgens

G L zwa aroverd reven. GL vindt het een dure hobby voor de

gemeente Zandvoort die de burger moet betalen.

GL heeft het oude PSP (Pacifistisch Socialistische Partij)-

gevoei nog in haar bloed. Als mensen de schietsport als hob-

by bedrijven is dat hun vrije keuze. Moderneschietbanen lig-

gen volgens GLondergronds waardoor de milieuproblemen

gemakkelijker ondervangen kunnen worden. In Zandvoort

kiest men voor een bovengrondse schietbaan, half in een

beschermd natuurgebied. In de woonwijken zal het schieten

hoor baa r zijn. Ook de verblijfstoerist zal 's avonds in het bun-

galowpark het 'oorlogsgeluid' meebeleven. Volgens GLeen

(€30.000) en de7 pagina's in de Zandvoortse Cou ra ntorr

de begrotingsvergadering aan te kondigen.

Sociaal Zandvoort (SZ) stelt zich enkele vragen, vooral over

het volgens de partij falende personeelsbeleid. Is het als

ambtenaar gezellig werken bij deze gemeente? Hoe komt

het dat de werkdruk zo hoog ligt? Hoe komt het dat er zo

veel langdurige zieken zijn? Hoe komt het dat het verloop

zo hoog ligt? Hoe komt het dat u geen goed personeel kan

vinden en/of kan behouden? De partij wil dat het college

komt met een inschatting van wat het nog nodig den kt te

hebben aan personeel.

Dit jaar staat de aanbesteding van de WMO weer voor de

deur. SZ is blij dat de alfahulpen niet geaccepteerd worden.

SZ vraagt het college erop te letten dat de beloning voor

medewerkers niet onder de maat is. SZ is bang dat de ge-

meenteveel meergeld kwijt is dan de vorige aanbesteding.

Tevens wil de partij dat bijvoorbeeld een fiets met elektri-

sche hulpmotor in het pakket wordt opgenomen. SZ vind

de communicatie met wijken ver onder peil. Zij verwacht

van het college dat het ruim van tevoren de wijk ingaat om
daar het een en ander te bespreken en zodoende draag-

vlak te krijgen. SZ vraagt zich af welke stappen het college

gaat ondernemen om de communicatie met de burgers van

Zandvoort te ver bet eren. De vergrijzing slaat ook toe en het

steeds ouder worden van de mens vraagt om meer senio-

renwon ingen.Als er genoeg van die woningen zijn, kunnen

de starters in de leeg gekomen woningen beginnen. Ook in

de koopsector zal rekening gehouden moeten worden met

deze beide groepen. SZ vind het belangrijk dat Zandvoortse

woningzoekers zoveel mogelijk voorrang moeten krijgen ten

aanzien van woningzoekers buiten de gemeente.

EJSin*m*iTi

Zandvoort 500: begin van Winter Endurance Kampioenschap Nieuwe voorzitter SV Zandvoort

Met de traditionele Zandvoort 500 gaat komende zaterdag

voorde achtste maal het Winter Endurance Kampioenschap

(WEK) van start. Deze populaire serie heeft voor het komen-

de winterseizoen een nieuwe divisie-indeling gekregen.

Net als in de afgelopen

jaren, bestaat de kalen-

der opnieuw uit vijf races.

Mieuw is dat het circuit van

Hockenheim (D) in de plaats

komt van Oschersleben (D).

Die race zal op 7 december

plaatsvinden. Voor rijders

een mooie ervaring om op

een echt Grand Prix circuit,

in de deelstaat Baden-

Württemberg, te rijden.

De andere vier races zullen

worden verreden op Circuit

Park Zandvoort. In januari

staat de N ie uwj aars race op

het programma. Deze zal,

net als afgelopen jaar, voor

een groot gedeelte in het

donker worden verreden.

Op 8 februari wordt er een

4-uurs race op Zandvoort

afgewerkt en het seizoen

wordt op 8 maart traditi-

oneel afgesloten met de

Final 4.

Oud gediende Michael

Bleekemolen wist na een

spannende Final 4 van dit

jaar het WEK '07-08 op zijn

naam te schrijven. Het was

niet de eerste keer dat hij

dit kampioenschap binnen-

haalde. Ook in het seizoen

'o5-'o6 was hij de beste.

Samen met zijn jongste

zoon Jeroen en eveneens

oudgediende Jan Lammers

won hij de Zandvoort 500.

Met een Porsche 997 GT3

nam de Aerdenhouter het

toen optegen aansprekende

auto's als de Sa ker Sport scar,

de Marcos Mantis, de BMW
3201 WTCC en de BMW M3
GTR.HetWEKtrekt naast de

fraaie bolides doorgaans ook

bekende namen aan zoals die

van Allard Kalff en de twee-

lingTim en Tom Coronel.

De races in het WEK staan

bekend als slijtageslag voor

zowel mens als machine.

Tijdens de pitstops vinden

vaak hectische taferelen

plaats waarbij zowel de mon-

teurs als de rijders het hoofd

koel moeten houden. Tijdens

de races moet elk team min-

stensdrie pitstops maken en

een rijderswissel uitvoeren.

Bij de start van het nieuwe

winterkampioenschap zijn

een paar nieuwe regels in-

gevoerd. De voornaamste

verandering is de divisie-

indeling. Divisie 1 zal voort-

aan openstaan voor de snelle

toerwagen en GT's met meer

dan 3000CC cilinderinhoud.

Divisie 2 herbergt bolides

waarbij de cilinderinhoud

tussen de 2000 en 3000CC

zit. Alle toerwagens met

een cilinderinhoud lager

dan 2000CC ziet men terug

in Divisie 3. De laatste klas-

se, Divisie 4, staat beter be-

kend als de dieselklasse en

biedt voor deelnemers uit de

Volkswagen Endurance Cup

en Toerwagen Diesel Cup

een fraai racepodium.

De toegangsprijs voor de

Zandvoort 500 bedraagt

€12 (kinderen tot 12 jaar, on-

der begeleiding van een vol-

wassene, gratis toegang). De

overige races van het WEK
zijn gratis te bezoeken.

Tijdens de afgelopen maandag belegde algemene ledenver-

gadering van SV Zandvoort is Hans Hogendoorn als nieuwe

voorzitter gekozen. Ook Wim Buchel zal in het bestuur zit-

ting nemen, hij zal tevens de nieuwe vicevoorzitter zijn.

Een redelijk aantal aanwezige

leden van SV Zandvoort nam

afscheid van interim-voorzit-

ter Martin Koper. Koper was

vorig jaar bereid om de kar

één jaar te trekken, op verzoek

van een commissievan 'wijze

mannen' die een bestuurlijke

crisis onderzochten. Onder zijn

voorzitterschapzijn een aantal

zaken gerealiseerd zoals een

nieuwe technisch e commissie

en een nieuw jeugd beleid, dat

overigens nog gepresenteerd

moet worden.

Hogendoorn zei dat hij de

kar niet alleen kan trekken

en vond Buchel bereid om
met hem mee te doen. Hij

gaf ook aan volledig trans-

parant te willen besturen

en voor jong en oud aan-

spreekbaar te zijn. Daartoe

zal hij regelmatig de wed-

strijden van SV Zandvoort

gaan bekijken. De overige

bestuursleden, waar diver-

se gesprekken meegevoerd

zijn, staan vierkant achter de

benoemingen.

Cl. £>
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Handbalsters ZSC verliezen van Aalsmeer

BASKETBAL - VOETBAL -

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd te-

gen het vierde team van FIOUAS Aalsmeer met 19-10 ver-

loren. Na de overwinning in de eerste thuiswedstrijd van

de zaalcompetitie tegen Vriendschap/TOB 4 was nu het

geroutineerde Aalsmeer te sterk.

Al in het begin was duidelijk echter terug tot 5-4, maar

konden niet voorkomen dat

Aalsmeer bij rust een 9-5 voor-

spronghad.lnde 2e helft zag

ZSC opnieuw kans de achter-

stand te verkleinen, nu tot 9-7.

Daarna was Aalsmeer opper-

machtig en kreeg bovendien

dat het een moeilijk karwei

zou worden. De thuisclub

zette met goed opgebouwde

aanvallen de defensie van

ZSConderdruken liep al snel

uit naar 5-1 voorsprong. De

Zandvoortse dames kwamen

vijf keer een strafworp mee.

ZSC werd minder goed be-

dacht door de arbiter en kreeg

er slechts één. Dat Aalsmeer

uiteindelijk uitliep naar een

zeer ruime ig-i o overwinning

was een teleurstelling voor de

Zandvoortse handbalsters,

voor wie Romena Daniels

viermaal het net vond, terwijl

Charisa Koning dat drie maal

deed. Daphina van Rhee met

tweeen Martin a Balk met één

treffer zorgden voor de overi-

ge Zandvoortse doelpunten.

Biljart

Zandvoorts kampioenschap Driebanden

Zaterdagavond 8 november wordt in café Bluys de afstoot

gedaan voor de wedstrijden om het Driebanden Kampioen-

schap van Zandvoort 2008. De cafés Alex, Bluys, De Kippe-

trap. De Lamstrael en Oomstee spelen ieder met een ploeg

van vier spelers om het individuele kampioenschap en ver-

der om de felbegeerde 'Cafétrofee'. Tevens is er nog het team

'De Lip' die hun thuiswedstrijd in café Oomstee speelt.

Het driebandentoernooi vorigjaargewonnen trofee

wordt dit jaarvoorde elfde verdedigen en Louis van

keer gehouden. Gedurende der Mije, van he tzelfde

zes avonden zal er gebiljart café, zal proberen zijn titel

worden om de twee titels, van 2007 optimaal te ver-

Café Oomstee moet de dedigen.

De speelavonden zijn, na

de eerste wedstrijden bij

café Bluys: donderdag 13

november (café Oomstee,

team 'de Lip'), woens-
dag 19 november (café

De Lamstrael), zaterdag

29 n ovember (café De

Kippetrap), maandag 8 de-

cember (café Oomstee) en

op woensdag 17 december

de grote finale in café Alex.

De loting is rond 19.00 uur

en de partijen beginnen om
19.30 uur.

Biljartteam Oomstee leidt nederlaag

Het driebandenteam van café Oomstee heeft afgelopen

donderdag een gevoelige nederlaag geleden. Op het eigen,

geheel vernieuwde laken was Artiesten planner, die met

drie spelers met een gemiddelde van 6 waren gekomen,

met 5-10 te sterk.

Het team van Oomstee kampioen Louis v.d. Meij

bestond dit keer uit Ton (14). V.d. Meij startte als

Ariesen (gemiddeld 10), Dick eerste en kon bijna geen

Pronk (io) en de Zandvoortse bal raken waardoor op ge-

middelde de partij naar

Artiesten planner ging.

Zijn tweede partij was wel

goed voor twee wedstrijd-

punten. OokAriesen en Pronk

konden in eerste instantie

geen potten breken en waren

ka nsloos omdat ze veel meer

caramboles moeten maken.

V.d. Meij en Pronk wonnen

hun tweede partij wel en

Ariesen had in de tweede

ronde genoeg caramboles

gemaakt om alsnog het pun-

tentotaal op 5 te brengen.

Team Oomstee staat op dit

moment op de zesde plaats.

Komende donderdagavond

wordt er om 19.30 uur weer

in café Oomstee gespeeld.

Dan komt de nummer 8 van

de ranglijst, Westerhout, naar

Zandvoort.

Opnieuw verlies Lions dames
Voor de zoveelste keer op rij hebben de dames van The Li-

ons in het laatste kwart een overwinning uit handen ge-

geven. Afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal waren de

dames van Onze Gezellen op het einde net even wat ge-

lukkiger en gingen met een 65-68 overwinning terug naar

Haarlem.

"We begonnen te slap", was

het nuchtere commentaar

van de veel geplaagde coach

Richard Koper. En gelijk had

hij. Lions kwam al snel in het

eerste kwart op een schier

onoverbrugba re achterstand

van o -n maar kon daardoor

een sterke Tessa de Boer in

het tweede kwart toch het

een en ander tegenover

stellen. In dat tweede kwart

hadden onze plaatsgeno-

ten hun gasten ingehaald

en hadden halverwege zelfs

een kleine voorsprong geno-

men (24-19). Toch stond erbij

rusteen onthutsende26-36

achterstand op het score-

bord, mede omdat Lions

zich uit hun concentratie

lieten halen door het zeer

fanatieke verdedigen van

de Haarlemmers. Ook een

uiterst zwakke arbitrage was

debet aan het Zandvoortse

spel maar mag niet als

hoofdoorzaak worden aan-

getekend.

In het derde kwart, normaal

gesproken niet echt wegge-

legd voor Lions-teams, ging

het nu wel goed en bleef

Lions door hard werken, met

een verschil van zes punten,

aan de goede kant van de

streep. Het vierde kwart was

het spannendste gedeelte

van de wedstrijd. Topscorer

Martine Loos en basisspeel-

ster Sabine Dijkstra konden

dat niet meemaken van-

wege hun vijfde fout in het

voorlaatste kwart. Ook in dit

laatste kwart kwam Lions

aan de leiding. Er ontstond

zelfs een gaatjevan vijf pun-

ten. Echter met nog tweeën-

halve minuut te gaan was

de stand weer in evenwicht

(65-65). Daarna kon alleen

Onze Gezellen nog de bas-

ket vinden en stond Lions

opnieuw met lege handen.

Topscores: Martine Loos 19;

Joni Mills 13; Tessa de Boem
en Bereis Metz 10. Komende

zaterdag speelt het dames-

team thuis tegen Akrides.

Deze wedstrijd begint om
19.00 uur.

BASKETBAL -

Schrobbelaar te sterk voor Lions heren
Het eerste Lions herenteam heeft zaterdag met klein ver-

schil verloren van de reserves van het hoofdstedelijke BV

Schrobbelaar. Onze plaatsgenoten kwamen 7 punten te

kort voor de overwinning: 66-72. Het verschil ontstond in

het tweede en derde kwart die beide met klein verschil

werden verloren.

Lions kon op oorlogssterk-

ste beginnen aan deze wed-

strijd maar wist er eigenlijk

niet veel van te bakken.

Toen ook nog tot overmaat

van ramp topspeler en top-

scorer Ron v.d. Meij op de

helft van het derde kwart

tegen zijn 5e persoonlijke

fout opliep, kon Lions een

positief resultaat wel verge-

ten.

Het eerste kwart werd met

een gelijke stand afgeslo-

ten en de Amsterdammers

lieten in het tweede drie

ballen meer door de basket

glijden waardoor de rust met

24-30 inging, voorwaar niet

bepaald een hoge score. In

het bijna desastreus verlo-

pen kwart na de spelhervat-

ting, was het nog steeds de

gasten die de scorer meer

werk verschaften. Het laat-

ste kwart probeerden onze

plaatsgenoten nog van al-

les maar de afstand was

te groot. Onder leiding van

een supersnelle Jeremy van

't Nederend kwam Lions te-

rug maar na diens uitsluiting

met nog drie minuten te

gaan, eveneens 5 persoonlij-

ke fouten, kon Schrobbelaar

de overwinning in de zak ste-

ken (66-72). TopsoresiJeremy

van 't Nederend 17; Evert Bol

i4;Robertten Pierik 13 en Ron

v.d. Meij 12. Komende zater-

dag spelen de Lions heren

in Amsterdam tegen Club

2000. Deze wedstrijd begint

om 21.15 uur.

Lijstaanvoerder laat op stoom tegen zondagteam Moeizame winst Zandvoort

Het Hillegomse Concordia, lijstaanvoerder in de 4e klasse D, heeft het onverwacht nog

redelijk moeite gehad met de zondagvoetballers van SV Zandvoort. Weliswaar stond er na

90 minuten 1-4 op het scorebord maar met een beetje meer geluk, dat Zandvoort totaal

ontbeerde, hadden de ploegen zich in evenwicht gehouden.

Zandvoort-trainer Ja mal

heeft het nog steeds moei-

lijk maar als je de wedstrijd

van zondag gezien hebt, kan

je niet anders concluderen

dan dat er beter gespeeld

wordt dan aan het begin

van het seizoen. Je koopt er

wel geen brood voor maar

progressie is er wel degelijk.

Zondag werden driehoek-

jes gezocht, en gevonden,

waardoor er meer lijn in de

Zandvoortse aanval is geko-

VOETBAL -

men. Als nu nog met name

de spitsen wat meer maz-

zel krijgen, zou er met name

tegen de onderste ploegen

punten gepakt kunnen wor-

den. Want die mazzel is niet

aanwezig. De lat of de paal

staan vaak verdiende doel-

punten in de weg.

Terugnaar zondagmiddag. Al

vrij snel stonden onze plaats-

genoten met 0-2 achter, een

stand dat tevens de ruststand

was. Toch kon Concordia

geen vuist maken en moest

zelfs het laatste half uur van

de wedstrijd met io man
spelen na een handsgeval

op de doellijn van Concordia.

De toegekende strafschop

werd door talent Timo de

Reus feilloos benut, 1-2. Als

Zandvoort hierna wat beter

had opgelet, zou het zelfs

een kansje hebben gehad

op een stunt. Concordia kon

echter opgelucht ademhalen

want nog geen minuut na de

penalty lag de bal alweer in

het Zandvoortse doel, 1-3. Dat

door middel van een eigen

doelpunt er uiteindelijk 1-4

op het formulier kwam te

staan is alleen voor de statis-

tieken belangrijk. Concordia-

trainer Remco van Poeteren:

"Wij hebben vooral in de

eerste helft zeker vijf '100%'

doelkansen gehad. De 0-3

zou eigenlijk eerder moeten

vallen dan de 1-2. Als je die

echter niet maakt (één doel-

punt werd wegens buiten-

spel afgekeurd, red.) roep je

allerlei zaken over je af. Toen

Zandvoort in detweede helft

toch op 1-2 kwam, moesten

we ons helemaal herpakken.

Gelukkig kwam de 1-3 vlak

na het Zandvoortse doel-

punten dat deed eigenlijk de

wedstrijd op slot." Komende

zondag is Schoten, dat met

'slechts' 1-2 bij Olympia

Haarlem verloor de gastheer

van SV Zandvoort. Deze wed-

strijd begint om 14.00 uur.

Overige uitslagen 4e klasse

D: Bloemendaal - De Brug:

i-3;SVIJ-GeeiWit:6-o;DSK-

Zwanenburg:4-4en All ia nee

'22-Ripperda:i-2.

Zaterdagvoetballers maken pas op de plaats

Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort niet gelukt om de

goede reeks van de laatste weken voort te zetten. Het Hel-

derse HCSC ging met een 0-1 overwinning aan de haal. Door

deze nederlaag blijft SV Zandvoort in de middenmoot van

de ae klasse A.

Bij de Zandvoorters ontbra-

ken de spitsen Nigel Berg,

die in topvorm is, en Maurice

Moll die de laatste van zijn

drie wedstrijden schorsing

uitzat. Tevens kan trainer Piet

Keur nog steeds niet over zijn

aanvoerder en verdediger

Sander Hittinger beschikken,

hij is nog steeds geblesseerd.

Hierdoor stond er zaterdag

weer een piepjong elftal in

de 'wei'. Toch zal dit de basis

moeten gaan vormen van de

toekomst, want de 'oudge-

dienden' kunnen niet tot in

lengte vanjaren meekunnen

blijven doen.

De gasten van Zandvoort

speelden de eerste helft met

een stevige rugwind en pro-

beerden zodoende druk op

het Zandvoortse doel te zet-

ten. Uiteraard was het in die

fase weer keeper Boy de Vet

die een hoofd rol voor zich op-

eiste waardoor onze plaats-

genoten zonder kleerscheu-

ren de rust haalden. H5C5

haalde echter de rust niet

zonder kleerscheuren. Ivo

Hoppe werd, na een prach-

tige pass van Remko Ronday

als 'doorgebroken speler' net

buiten het strafschopgebied

onreglementair neergelegd

waardoor de goed leidende

scheidsrechter niets anders

kon doen dan de Helderse

verdediger een rode kaart

geve n

.

Toen Zandvoort aan detwee-

de helft begon was er dui-

delijk minder windvoordeel

dan voor rust. Toch ontstond

erdrukop het vijandige doel

omdat Zandvoort de bal re-

delijk in de ploeg kon houden.

Het siert HCSC echter dat ze

bleven voetballen, ondanks

dat ze met tien man speel-

den. Dat bleek ook de basis

van hun latere succes, want

de snelle en wendbare spits

van HCSC voltrok het vonnis.

De tijd was toen echter te

kort om nog langszij te ko-

men, ondanks het inzetten

van extra spitsen door Keur.

Komende zaterdag gaat

Zandvoort bij het Amster-

damse 5wift, dat zaterdag

totaal geen moeite had met

ZCFC (7-3), op visite. Deze

wedstrijd begint om 14.30

u ur. Overige uitslagen 2e klas-

se A:H BOK -Amstelveen: 0-1;

Monnickendam - Marken:

4-3; ZOB - DVVA: 2-3 en de

wedstrijd Kennemerland -

WV-H EDW werd wegens de

begrafenis van de moeder

van trainer Mare Evers afge-

last. Swift heeft hierdoor de

eerste periodetitel op zak.

Dat dingen niet eenvoudig kunnen zijn, bewezen de fut-

sallers van SV Zandvoort. Het had een eenvoudige over-

winning moeten worden, maar dat werd het niet. De

Zandvoortse ploeg, die in de vierde klasse bovenaan staat,

speelde tegen Sand '84.

Het begin was duidelijk

voor Zandvoort. Na twee

minuten leidde Zandvoort

al met 2-0. Na de 3-0 van

Stein Stobbelaarleekergeen

vuiltje aan de lucht, maarde

gasten bleken zich toch snel

te herpakken. Na ongeveer

10 minuten spelen stond

het 3-2 waarbij Zandvoort

te lichtzinnig dacht over de

tegenstander. Zandvoort

wist nog de marge naar

twee te krijgen, maar Sand

'84 was toch weer vrij vlot

daarna in staat een aan-

sluittreffer te maken. Het

zat de Zandvoorters ook

niet echt mee, ondanks het

noeste werk wat Paul Smit,

Michael Kuijl en Stobbelaar

leverden. Typerend waren

de doelrijpe kansen die via

de paal van het doel de zaal

weer in stuiterden. "Achteraf

gezien hadden we met acht

doelpunten verschil moe-

ten winnen, want je speelt

tegen een ploeg die onderin

meespeelt. We dachten er

te gemakkelijk over. Deze

wedstrijd voelt aan als een

zes terwijl je weet dat je

een acht had kunnen halen",

aldus Stefan Smit. Vrijdag-

avond speelt Zandvoort op-

nieuw in de Korverhal, dan

tegen het 14e team van ZOG.

Deze wedstrijd begint om
22.00 uur.

ADVERTEERDERS
Donkzij onze adverteerders

wat in Zandvoort leeft De

kunnen Wij u op de hoogte houden van alles

adverteerders in de krant van deze week zijn:

f.'fi aifabsiKchs voigoid-i Dorsman Assurantiën

K.Willemse

Gemeente Zandvoort

G reeven, Makelaardij o,g.

ding

IJzerhandel Zantvoort

AsianDelights Marlanne van der 5toop

Auto Strijder Meijer Advocaten

Autobedrijf KariMo Mus ie Store

Autobed rijf Zandvoort Pluspunt Boomhut

Bertram& Brood

Bloemsie rkunstJef& He k Blul

Praktijk voor Osteopathie

s
Tom de Jong

Café Oomstee Radio Stiphout

Café 't Badeendje Sea Optiek

Censeenvan üngen Take Flve

Circus Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Danzee Van Aacken Glaszetters bed rijf

ierenarts Dekker Zaras.Café Restaurant
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R. Ketellapperstraat 20
Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met

4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt wensen.

We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak

vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met

massagedouche en Whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een

automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

Strakke afwerking met hoogwaardige materialen

Gebruiksoppervlakca.175m
2

Perceeloppervlakte 347 m2

Vraagprijs: € 575.000,-

Jaap Buijshof 38, Aerdenhout
Gestoffeerd driekamer-appartement met lift, zonnig balkon en vrij

uitzicht, gelegen op de I
5
verdieping in het kleinschalige'Residentie

Spiegelen burg'.

Het appartement verkeert in zeer goede staat en is op korte afstand gelegen

van de uitvalswegen, het station, de binnenstad van Haarlem, de duinen en

de zee.

G ebruiksopp erv lakte ca. 85 m!

Tjerk Hiddesstraat 21

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

Op de T verdieping gelegen 3 kamer (verbouwd naar 2 kamers) appartement

metiDiimijlMlk'.iii vn.i uitzicht en op nog geen 150 meter van het strand

gelegen. Dit appartementen com pi e* is voorzien van 2 liften en beschikt over

een eigen afgesloten parkeerterrein.

• Voegwerk herstel en nieuw schilderwerk buitenzijde sep/okt 200Ë

• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Openbaar vervoer op loopafstand

• Blokverwarming

• Berging in de onderbouw

Geb ruiksopperv lakte ca. 70 m!

Vraagprijs €149.000,-

Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer

maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,

badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de Ie verdieping de

woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt

over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten

parkeergarage

Kind-, nendriijke buurt in Park Duijnwijk

• Gebruiksoppervlakte ca. 90 mz

Vraagprijs: € 265.000,-
&>

Oosterparkstraat 26
'Frogcastle' is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die

zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de

(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de

geliefde parkbuurten beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin

en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer geheel

vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van de

woning en het renoveren wil voortzetten.

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakteca. 105m

2

• Perceeloppervlakte 169 mz

Vraagprijs €459.000,-
<S>

Van Speijkstraat 2/147
U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers en

2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij het strand

en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette woning in de Van

Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze

royale woning.

• Veel lichtinval door hoekligging

• Luxe 2de badkamer (2008)

3 balkons/terrassen

Gebruiksoppervlakte ca. 160m
2

Vraagprijs: €398.000,-
&
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CTUEEL
Verplichte cursus

scootmobiel rijden

Vanaf nu in het assortiment:

Suikerbroodje

Chocolade broodje

:en Sinten Piet chocolade

Stap ook eens binnen voor oen

lekker kopie koffie met een gebakje

of een lekker belegd broodje.

ADVOCATEN

023-5:-4T15S

ALLE MONTUREN
50% KORTING

ALLE ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat Ï4-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Aanklacht

Belediging

f]
'Ze worden wet agressief

van dat niet-roken zeg.'

Marathon zitting
gemeenteraad

De commissie Raadszaken heeft het voorstel van de hoorcommissie aangaande het ont-

werpbestemmingsplan Strand & Duin overgenomen, inclusief de mogelijkheid voor de

Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) om onder strikte voorwaarden een permanent

clubgebouw op het strand te realiseren. Dat werd afgelopen dinsdag duidelijk in een in-

gelaste vergadering, die door veel watersporters en strand pachters werd bijgewoond.

Het te realiseren clubge- Het college was er in eerste van decommissieleden nam
bouw was eigenlijk niet instantie van uitgegaan dat hetvoorstelvandehoorcom-

eens een 'hot' item, alleen de paviljoens niet groter zou- missievanderaad over.Tates

de eventuele mogelijk- den worden dan 500 m !
. De beloofde eveneens dat wa-

beid voor 'openbare ho- hoorcommissie echter stelt tersportcentrum The 5pot

de raad voor om 700 m 2 voor dezelfde positie krijgt als een

bebouwing in aanmerking te 'normaal' strandpaviljoen,

laten komen. In het uiteinde-

lijke collegevoorstel wordt De Welstandsnota Strand

uitgegaan van 600 m 2
. De werd, noodzakelijk om stu-

vrees van het college, en van ring te kunnen geven aan

bewoners, dat er dan met de ruimtelijke kwaliteit van

name in het gedeelte van de bebouwing op het strand,

A/1 idden boulevard één lang- met slechts een enkele vraag

gerekt lint van bebouwing uit de commissie aangeno-

zou ontstaan werd door de

hoorcommissie, en een aan-

tal insprekers, van de hand

gewezen. Het overgrote deel

wordt door de raad

strikt aan banden gelegd.

Waar echter het meest

over werd gediscussieerd

was bet bouwoppervlak

voor de strandpaviljoens

en een door de brandweer

opgelegde 'brandgang'

van 7,5 meter breed tus-

sen de diverse gebouwen.

Wethouder Wilfred Tates

gaat opnieuw informeren

of deze afstand inderdaad

zo groot moet zijn.

men, met het advies aan de

agendacommissie om deze

als hamerstuk op de agenda

te zetten.

x<
Messiah van G.F. Handel

o.l.v. dirigent Harry Brasser

Vrijdag 28 november 2008 Kaartverkoop:

R K. Si. Aïal'hakerk, Grote Krocht Km^lmif Ti omp. Grote Krocht

Aanvang: 19.30 uur Brons Balkenende, Grote Krocht

(zaal open: 19.00 uur) VVV Zandvoort, Bakkerstraat

Toegang: € 15.00 En op 28 november aan de zaal.

www.cla ssicconcerts.nl

T<
Kerkp I ein con eerten

:

Protestantse kerk Kerkplein 1

te Zandvoort

Zondag 16 november 2008

The Beach Pop Singers

o.Lr. dirigent Arno Weslerbnrger

Aanvang: 15.00 uur

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De tweede dag van de behandeling van de Program-

begroting 2009 en de belastingvoorstellen van het college

door de Zandvoortse gemeenteraad, heeft de raad één

van de langste zittingen ooit opgeleverd. De voorzitter

tikte uiteindelijk om 02.30 uur de vergadering af.

Grootste oorzaak was het

halsstarrige opstellen van

de VVD-fractie. De VVD is

van mening dat er geen

boventrendmatige verho-

gingen (meer dan 2,5%) aan

de inwoners mogen wor-

den opgelegd. De liberalen

wensten dan ook niet dat

de Onroerend Zaakbelasting

(OZB) boventrendmatig

(4,99%) zou worden ver-

hoogd en hadden dat via

een amendement kenbaar

gemaakt. Wethouder Gert

Toonen (Financiën) had

daar juist € 60.000 extra

inkomsten uit berekend.

Ook de combinatie verho-

ging van de Rioolrechten

inclusief de indirecte veeg-

kosten, die de Zandvoortse

schatkist € 58.000 zouden

opleveren, was een doorn in

het oog van de WD en ook

hiervoor was een amende-

ment ingediend. Het eerste

amendement werd, door

steun van de WD, het CDA,

GBZ en GL met het kleinst

mogelijke verschil aange-

nomen en na een schorsing

door het college toegezegd.

Toonen was daardoor direct

€ 60.000 kwijt. Toen ook nog

met hetzelfde verschil het

amendement (amendement

2-4) over de Rioolrechten

van tafel werd 'geveegd',

sloeg dat een gat van totaal

€ nS.ooo in de begroting,

een voor Toonen n iet accep-

tabel gat en hij vroeg direct

een schorsing aan.

vervolg op pagina 3

lojvlzis;

Ondernemersborrel

Donderdag
20 november

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

De Rekenkamer Zandvoort bereidt

momenteel het onderzoeksprogrami

2009 voor en is op zoek naar die

vraagstukken die de moeite waard zijn van een

nader onderzoek. Hebt u een goed idee?

Dien het 25 november in.

Meer informatie in de gemeente-advertentie.

"B"



FAMILIEBERICHTEN

bojaar getrouwd

' 1

Ron en Gerda
nog even
volhouden

~£>e. Lawall *4&rdi{Jfans

Tot gauw
P.S. We hebben ook AZ gevraagd vol te houden

BURGERLIJKE STAND
1 NOVEMBER - 7 NOVEMBER 2008

Ondertrouwd:

Verheij, Patrick en: de Haas, Ellen.

Gehuwd:
Vossen, Gerardus Al bert us en: van Loon, Bianca.

Overleden:

Kooij,Jan
:
oud 87 jaar.

Koning geb. Keur, Ma rijtje, oud 82 jaar.

de Jager, Step hi na, oud gijaar.

Tebbenhof, Gerardus Johannes, oud 84jaar.

Met horst geb. Rademaker, Maria Herma, oud 84 ja ai

Riemersmageb. Sluiters, Maria Alida, oud 85 jaar.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 16 NOVEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nt

10.30 uur pastor Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30uurmevr.M.Holt

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

-Verzorging van overledene^

~ Begeleiding voor nabestat

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dage nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
EveitH. Schweitzcr

Voor een stijlvolle en verzorgde

WATERSTANDEN

Voor
Hem

[fti o:

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

UZZ ' U'TTV*41tT7i>Tifit":-'NTltir:(l V AH^fUM

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

t 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederiand.ni

n
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

nha;

Hoog Laag Hoog Laag Hoog

Do IJ 02 52 11.20 15.15 23.46

Vr 14 03 il 11.45 15.57

Za 15 00.17 04.22 12.26 16.42

Zo 16 01.00 05.08 13.05 17.26

Ma 17 01.35 05.59 13.56 18.12

Dl 18 01.36 06.55 14.40 19.09

Wo 19 03.14 07.55 15.36 20.25

Do 20 04.25 09.05 16.46 21. 35

^. Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7- 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

| De ZANDVOORTSE
hmH vereniging

HUURDERS

De ZVH maakt zich zorgen over de onjuiste

toepassing van het verhuurbeleid garages en

boxen, waarbij verhuurder EMM huurders

ten onrechte de huur opzegt.

Gedupeerden kunnen zich melden bij de ZVH.
tel. 023-5731618
e-mail: zandvoortse.hHurders.vereniging@planet.nl

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Lettyvan den Brand -Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
He: gebruik van advertenties en /of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' intd "_ikkeli|ke Toepte mmmg van de uitgever.

VERVOLG
Hij was van mening dat er

signalen vanuit de WD-hoek
kwamen dat hettoezeggen

van het niet boventrend-

matig verhogen van deOZB,

automatisch zou betekenen

dat de Rioolrechten/veeg-

kosten zouden doorgaan.

Fractievoorzitter Fred Paap

verwees dat naar het land

derfa beien.

Oplossing

Na beraad van het col-

lege, dat circa drie kwartier

duurde en waarin later ook

de fractievoorzitters van

de collegeondersteunende

partijen deelnamen, kwam
de aap uit de mouw. O PZ en

PvdA dienden een amende-

ment (2-6)tot het intrekken

van amendement 2-4 in. Na

de nodige discussie werd

amendement 2-6 met de

kleinst mogelijke meerder-

heid aangenomen. Uit de

VVD-fractie waren twee le-

den, Hans Drommel en Fred

Henrion Verpoorten, naar

de andere kant gestapt en

maakten met hun stemge-

drag duidelijk dat zij niets

voor een collegecrisis voel-

den, aangezien aannemen

van het amendement tot

een niet sluitende begro-

ting zou leiden. De coalitie

was gered.

Aangenomen
Niet alleen deze twee belas-

tingvoorstellen leverden de

nodige discussies op. Ook

de bestemmingsreserves

en voorzien in gen, de diverse

risico's, de weerstandscapa-

citeit, de financiering van

de diverse grote projecten.

CARTOON

de minimale hoogte en het

al dan niet door het college

gebruik mogen maken van

de algemene reserve, de

hoogte van de heffingen

en de kosten van de ge-

meentelijke diensten en de

personeelskosten, werden

allemaal doorgespit. Het

zeer sympathieke amende-

ment van OPZ aangaande

een 'opknapbeurt' voor De

Krocht, werd raadsbreed

aangenomen. Toen alle

Programma's waren afge-

rond en de voorzitter tot

stemming overging, bleek

dat OPZ, PvdA én de VVD-

leden Drommel en Henrion

Verpoorten voor de gea men-

deerde begroting hadden

gestemd. Deze is dan ook

aangenomen.

Moties

Een aantal moties werd

daarna nog behandeld. Zo

kreeg Sociaal Zandvoort de

raad mee in het streven de

Zandvoortse minima voor

de kerst € 50 uit te keren

en de motie die vroeg om
computers ter beschikking

te stellen aan mensen met

een minimumregelingwerd

eveneens toegezegd. De

VVD-motie die aanstuurt

opeen analyse van het werk

van Gemeentebelastingen

Kennemerland Zuid, die on-

der andere de Zandvoortse

belastingpecunia moet
incasseren, werd aange-

nomen. De GBZ-motie die

vroegom een daadwerkelijk

aan de gang gaan met het

beleid aangaande bedrijfs-

woningen, werd eveneens

aangenomen.

CUR-lbSHCIMibNI VVfcttCÏE:SIUlLIK-L!
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Gemeente zet redders in het zonnetje
Vorige week woensdag zijn twee 'reddende engelen' in het

zonnetje gezet door de gemeente, de politie en de brand-

weer. Zandvooi ter Ko Schouten en de uit Oldenzaal afkom-

stige Mare Stoolhuis hadden vorige week een persoon met

hartproblemen 'met de hand' het leven gered. Volgens de

heren was het "de normaalste zaak van de wereld".

Stoolhuis, die een weekje te

gast was in Center Parcs,

voorbij. Gezamenlijk na-

men ze de reanimatie ter

hand: Stoolhuis via hart-

massage en Schouten met

mond -op-mondbeademing.

Ondertussen was de politie

gealarmeerd"endie kwamen

zeer snel", aldus de redders.

Zij hebben geholpen totdat

de ambulance met een AED

arriveerde en de man mee-

nam naar het ziekenhuis.

Op het moment dat de bei-

de heren met hun dames bij

burgemeester Niek Meijer

op visite waren, kondigde

de Zandvoortse teamchef

van politiejim Gouwen, aan

dat de gezondheidstoestand

van de patiënt stabiel was.

Schouten en Stoolhuis kre-

dat hij dacht dat de liggende gen een fraaie bos bloemen,

persoon gevallen was. "Ik een mooie fles wijn en een

bracht even een deken om aantal herinneringsgadgets

de patiënt warm te houden, van de politie en de brand-

Toen zag ik echter dat de weer,die hun grotedankaan

om een persoon die op de persoon al helemaal blauw de beide betrokken redders

grond lag zag staan. Omdat was en vermoedde een hart- uitspraken. "Jullie zijn een

hij altijd dekens in zijn auto stilstand", zei hij. Op dat mo- voorbeeld voor de gemeen-

heeft liggen stopte hij om- ment kwamookBHV'erMarc schap",aldus Meijer.

Horecaondernemer doet aangifte

na belediging door radio correspondent

Schouten reed woensdag-

middag met zijn auto op

de boulevard ter hoogte

van Center Parcs waar hij

een groepje mensen rond-

Het hoofdartikel uit de Zandvoortse Courant van week

42, 'Deel Zandvoortse horeca lapt regels aan laars', van

de hand van Joop van Nes jr., is indirect oorzaak van een

aangifte door de Zandvoortse horecaondernemer Fred

Paap van café Koper. Een correspondent van de plaatselijk

radiozender ZFM had hem in een live uitgezonden inter-

view publiekelijk uitgemaakt voor 'NSB 'er', uiteraard een

zeer zwaar beladen term.

De correspondent, waar ZFM

bekend van heeft gemaakt

geen gebruik meer van zijn

diensten ten aanzien voorde

radio te willen maken, rea-

geerde op het artikelen ging

ervan uit dat Paap, volgens

de geruchten in het dorp, de

anonieme zegsman van de

Zandvoortse Courant zou

zijn geweest. Het bewuste

interview werd vanuit de

studio aan het Gasthuisplein

uitgezonden tijdens het ra-

dioprogramma 'Zandvoort

op zaterdag' van 2 november

jongstleden.

Niets is echter minderwaar.

De namen die in de horeca-

wereld rondgaan, Fred Paap

en Ton Ariesen van café

Oomstee, als zouden zij het

interview hebben laten af-

nemen, zijn pertinent fout.

Beide heren hebben er niets

mee van doen. De ware zegs-

man is met naam, toenaam,

adres en telefoonnummer

bij de directie en de redactie

van de Zandvoortse Courant

bekend. Hij wil echter om
hem moverende redenen

niet in de openbaarheid

treden en dat is volgens de

Zandvoortse Courant zijn

goed recht. Een klein aan-

tal collega-ondernemers is

het met de strekking van

het artikel, en dus met de

woordvoerder, overigens

niet eens en dat is ook hun

goed recht. Naar aanleiding

van het bewuste interview

en de daarin gebezigde ter-

minologie, heeft Fred Paap

doen besluiten om bij de po-

litie aangifte van belediging

te doen.

De beide presentatoren

van het radioprogramma

'Zandvoort op zaterdag', Rob

Harmsen Ralph Kras, hebben

in de uitzending van afgelo-

pen zaterdag zich gedistanti-

eerd van de uitsp raak van de

correspondent en noemden

het "een betreurenswaardi-

ge uit5praak"en hebben op-

dracht hem niet meer voor

de microfoon te halen.

COLUMN
Volgens mij...

staat hetwoord'graaicultuur'

niet in mijn woordenboek.

Toch wordt het de laatste tijd

te pas en te on pas gebruikt. Is

het woord een synoniem van

hebzucht of wordt met dit

woord iets bijzonders aange-

duid? Geen idee! Tijdens de

avonden van de raadsverga-

dering wordt het me tenslotte

duidelijk.

Eén keer per maand wordt

er allerlei afgedankt huisraad

en andere aanverwante arti-

kelen aan de overkant van de

straat gezet. Zoals gebruikelijk

trekken degeplaatstespullen

menig morgenster. Van hein-

de en ver rijden auto's af en

aan. Ook stappen er heel veel

personen uit allerlei bestel-

busjes. Ze pluizen groepsge-

wijs en trefzeker alles na. Zo

ook de kartonnen doos die op

een plastic tafeltje staat. Het

lijktweldedoosvan Pandora!

ledereen graait er in en haalt

er iets van zijn gading uit.

Soms brengt men het ge-

vondene weer terug als blijkt

dat het toch niet is wat men

zocht.

Gedurende het schouwspel

aan de overkant zit ik genoeg-

lijk op de bank te luisteren via

de radio naar het debat over

dealgemene begroting. Zo te

horen zijn de meningen van de

partijen niet echt eenstemmig

te noemen. Plotseling hoor ik

fractievoorzitter van de VVD
Fred Paapverschillende keren

het woord 'graaicultuur' noe-

men. "Want we kunnen wel

leuke plannetjes bedenken

maar waar halen we het geld

vandaan?" vraagt Paap aan de

PvdA. In mijn linkerooghoek

zie ik dat er buiten nog flink

gegraaidwordt.ln combinatie

met de raad krijgt het woord

voor mij meer inhoud.

Ondertussen is er, net

zoals bij de flat in de Van

Speijkstraat, een scheur in de

coalitie gekomen. Of het door

het graaien komt? Dat is nog

te bezien. Het barstje

wordt naarmate de c

avond vordert groter E
en groter. Dat wordt j;

straks flink lijmen ^f

met z'n allen. 2

J>



Sf
Zaterdag IS november

00.00 tot OS.00 uur

flprè/ /ki

.Tlügcl porly

mol DJ + promotiomoi/jo/
on vool flügol!

Entree vrij

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

www.chin-chin.nl

ZANDVOORT
SCHOON!?

HOU JE KLEP DICHT!

Zwerfvuil: het ontstaat zomaar! Achteloosheid, slor-

dig gedrag, onnadenkendheid. Een van de bronnen

zijn de rolemmers waarvan de kleppen openstaan.

Dit gebeurt dan omdat kennelijk niet alle zakken er

in kunnen. Een tip: haal glas en papier uit uw afval en

lever dit apart in én gooide inhoud van uw afvalzak-

ken dit los in uw rolemmer. Tussen uwdichtgebonden

zakken zit alleen maar lucht!

Het resultaat is verbluffend. Gegarandeerd dat u

meer afval kwijt kunt in de rolemmer. Het resultaat

is dat de kans op zwerfvuil veel minder is en daar-

naast is het handiger voor de vuilophalers bij het

mechanisch verwerken van uw afval. Samen houden

we ZANDVOORT SCHOON!?
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EVENEMENTEN AGENDA
November wee^-zoob

14 Superleeskring- Bibliotheek, 10.30 uur

16 Intocht Sinterklaas- Aankomst om 12.00 uur

bij de Rotonde

16 Mainstream Jazzcombo - Take Five,

aanvangiö.oo uur

16 Kerkpleinconcerten - Classic Concerts

presenteert: Beach Pop Singers.

Protestantse kerk, 15.00 uur

16 Spoor

5

-Live muziek in café Alex,

aanvang 17.00 uur

22 Historische open dag - Georganiseerd door GOZ.

De Krocht, 10.00-15.00 uur

23 Sanne Mans - Live muziek in café Alex,

aanvang 17.00 uur

28 Classic Concerts -'The Mess ia h'.Agat ha kerk

30 Wintermarkt-Centrum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Hilarisch terugblik op Zandvoorts carnaval

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag f4 nov. r aanvang 21.00 uur:

Saskia Laroo
Quartet

WJq^l# ftfett - J»ï, MflfflW Vwnm<t*tt- (fflWM,

Zare/Era^ 75 rwv: Flamenco Catè mef o.a..

Maria £artia Blanco
Zaterdag 22 nov: Kar-aoke

Vrijdag 28 november.

Los Hollandïtos
nr püD.r wtüom jjrnd.1.'

/t.n-<x.Ti>ïtt öz - éanowort - UZ3 bf-ïüf 2f - www.aoinstes.rn

RUSTIG IH ZANDVOORT TIJD DM PRIJZEN Ie VERGELIJKEN
Alvast wat STANDAARD PRIJZEN»

Heineken fust 5D LTRi E 54,1 8 / au & STUKS G 8 1 , 5G
AMSTEL FUST 50 LTR C BZ,9 1 I BIJ 6 STUKS C 30,00

EFQLSCH FUST 50 LTR. G 34,77 EXPORT 79,00
BACARDI LITER G 13,23 /'BIJ 12 STUKS G 13,1 5

KETEL 1 LITER G 9,55 PST BIJ 6 STUKS
Coca Cola/Licht 24x0,20 C 7,25 su 20 stuks e Bf9I

LIPTON ICE ZBX0,20 G 1 1,72 .' RED BULL 23,42
OOK PARTICULIER VERHUUR VAN BIERTAPS

24 UUR PER DAG BESTELLEN, MORGEN LEVEREN, ALLE MERKENI
BEL 023-573 B777 VOOH UW UNIEKE INLOG-CODE

BESPAREN IS VERDIENEN
WE SAVE TIME, YD U SAVE MONEY
STAtrCF IFUTUÖIII Ir^OW
www.gdedkdopdrank.nl

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Iets te (veijkopen?

Plaatseen Zandkorrel (zie pagina 20)

NU OOK DIGITAAL UIA UUU.ZAHDUOORTSeCOURANT.NL

De belangstelling voor de 'Genootschapavond' van het Ge-

nootschap Oud Zandvoort was vrijdagavond zo overweldi-

gend dat sommige mensen zelfs in de foyer van gebouw De

Krocht moesten plaatsnemen! Het programma-aanbod was

dan ook zodanig, dat velen zich bij voorbaat al verheugden.

Zoals gebruikelijk was er

vanaf 19.15 uur een doorlo-

pende diavoorstelling met

beelden over het Zandvoort

van vroeger. Opvallend wa-

ren vooral de beelden over

de Tweede Wereldoorlog. Zo

werd in oktober 1941 vermeld

dat erwordt geschoten als je

jetussen zonsondergang en

zonsopgang op het strand

ophield; werd het vrouwen

en meisjes verboden om te

gaan met andere dan inland-

se militairen en stonden op

het strand na de bevrijding

nog borden waarin gewe-

zen werd op het gevaar van

mijnen.

Zondertwijfel was het hoog-

tepuntvan de avond defoto-

presentatie, aan de hand

van meer dan zeshonderd

foto's en dia's uit het archief

van Siem van den Bos, over

het carnaval in Zandvoort.

Zonder ook maar de medesa-

menstellers AnkieJoustra en

Wim Buchel tekort te willen

doen, was het bij elk beeld

verstrekte commentaar van

Boudewijn Duivenvoorden

hilarisch. Het publiek moest

regelmatig schateren om
zijn droogkomische teksten

bij de vaak nostalgie oproe-

pendefoto's. Niet alleen om
de diverse prinsen die ten

tonele werden gevoerd, met

uiteraard Edo van Tetterode

als prins Doerack de Eerste

op kop, maar ook gaven de

beelden een historisch tintje

door het zien van vele pan-

den uit het verleden.

Het carnaval in Zandvoort

kwam pas in ig66 op gang

door de uitbater van het

Strandhotel. Daarna pakte

sociëteit Duysterghast het

carnaval in 1968 op onder

de naam 'Duysterscharr',

dat in 1973 werd gewijzigd

in 'De Scharrekoppen'. Prins

Edo werd opgevolgd door

Kees Visser, die als prins

Pineut de Tweede per heli-

kopter in de sneeuw aan-

kwam op het voormalige

Zandvoort meeuwenterrein.

Als prins Quast de Derde

werdJoopLelszimg70uit het

plantsoen voor het Raadhuis

uitgegraven, waarna Wim
Buchel het jaar daarop als

prins Buus de Vierde (en in

1971 nog als prins Wullum)

het bewind over Zandvoort

tijdelijk overnam. Boudewijn

zelf is ook nog tot prins Bobo

verkozen. De optochten wer-

den steeds langer en mooier

en het kindercarnaval liet

meer activiteiten zien. Het is

ondoenlijk om alle getoonde

beelden te benoemen maar

om er een paar weer op te

roepen: de Spoetnik in 1972,

de fiets van Jacobs, de intro-

ductie van het naaktstrand

bij paal 69 en in 1976 het kin-

dercarnaval in Dolfira ma. Veel

meer informatie is te vinden

opdewebsitewww.oudzand-

voort.nl en tevens een schare

aan foto's op www.rbossink.

nl/duysterghast.

Na de pauze en de verloting

kon het publiek nog genieten

van nieuwe, niet eerder ver-

toonde filmopnamen, veelal

door Jel Ie Attemasr. gemaakt.

Het uitstapje van Zandvoortse

vissers met vrouw in 1937

naar Utrecht was uitgebreid

te zien, maar ook beelden

van de treinramp in ig28,

de brand in het Palais d'Eté

en de goochelkunst van Gé

Loogman.Beelden,diehetten

volle waard zijn om bewaard

te blijven en gelukkig doet het

Genootschap Oud Zandvoort

dit met veel liefde.

Met OOG en OOR
l*B,E BADPLAATS DOOR ÉÜ

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

voorpremiere

plaats van Madagascar 2.

Voor elk kind (of volwas-

sene) dat verkleed naar

deze première komt, ligt er

een prijsje klaar in Circus

Zandvoort. De officiële pre-

mière van Madagascar 2 is

op ig november. Dus, wil

je als één van de eersten

in Nederland deze

film zien, kom dan

zondag aanstaande

verkleed naar Circus

Zandvoort. Wil je

verzekerd zijn van

een plaats, reserveer

dan je kaarten en bel

5718686.

Geslaagde markt

De jaarlijkse markt in

Zorgcentrum Huis in de

Duinen is een groot succes

geworden. Enkele honder-

den belangstellenden trok-

ken zaterdag tussen twee en

vier uur naar het Huis in de

Duinen, waar tal van zaken

te koop werden aangebo-

den. In de gang en de grote

zaal was het een drukte van

belang en gingen de bloe-

men, kerstarti kelen, kleding,

knuffeldieren en talloze an-

dere zaken vlot van de hand

via dedoorvelevrijwilligers

bezette verkooppunten. Een

bijzonder verkooppunt was

dat waar schilderijen van

Zandvoortse amateurkun-

stenaars werden aangebo-

den. Traditiegetrouw was er

ook weerde loterij met veel

leuke prijzen. De organisatie

was zeer tevreden en kon na

afloop de balans opmaken,

toen bleek dat de opbrengst

rond de€ 600 was.

Surprisetocht

Voor Sintgelovige kinderen

van 6, 7 en 8 jaar organiseert

het Waternet (AWD) een

ontzettend leuke middag

op 22 november. Onder be-

geleidingvan de boswachter

worden er aan de kinderen

leuke opdrachten gegeven

die nodig zijn vooreen goede

hulp piet. Het vertrekpunt is

bij het bezoekerscentrum

'DeOranjekom'(ingangOase

aan de Vogelenzangseweg).

De start is om 14.00 uur, de

kosten zijn €3 waarvoor ook

drinken en iets lekkers aange-

boden wordt. Wel even aan-

melden, tel. 020-6087595.

Gratis brood

Na de succesvolle 'gratis

brood' actie van Bertram &
Brood in september, werd

deze met een maand ver-

lengd. Iedereen die de afgelo-

pen maand in de bakkerswin-

kel één of meer producten

kocht, kon meedingen naar

één van de tien hoofd-

prijzen: een maand
lang gratis brood voor

het hele gezin. De ac-

tie bleek wederom
een groot succes. Een

andere activiteit waar

Bertram & Brood

onlangs haar mede-

werking aan verleend

heeft, is het Nationaal

Schoolontbijt. Dat was be-

doeld om het belang van

een goed ontbijt onder de

aandacht te brengen van

schoolkinderen, ouders en

leerkrachten. Want de cen-

trale bood schapvan Bertram

& Brood is:een gezond brood

hoort bij een goed en even-

wichtig voedingspatroon.

Sam's kledingactie

Dewinterkledingkanweeruit

de kast en de zomerkleding er

in. Misschien komt u bij deze

wisseling kleding tegen dieu

niet meer draagt ofte klein is.

Op 2i en 22 november kunt u

tussen ig.00 en 20.00 uur

alle draagbare kleding en

schoenen in gesloten zak-

ken afgeven in de Agatha

kerk voor Sam's kledingac-

tie (voorheen Mensen in

Nood). Met de opbrengst

helpt Sam's kledingactie

lokale partnerorganisa-

ties om mensen, die door

oorlog een nieuw bestaan

moeten opbouwen, zelf

voedsel te laten genereren.

Daarnaast wordt ook een

project dicht bij huis on-

dersteund. Het pro-

ject 'Mode met een

Missie' helpt dak-

en thuisloze vrou-

wen in Nederland.

Op 21 november

kunt u tot 18.00

uur ook terecht in

Huize Bodaan, Huis

in de Duinen en Huis in 't

Kostverloren entevens kunt

u zaterdag 22 november

tussen 10.00 en 12.00 uur

terecht bij de R.K. kerk H.

Antonius in Aerdenhout.

Kunst voor dieren

Het onderwerp kunst heeft

deze jonge 'kunstenaressen'

geïnspireerd en gemoti-

veerd om een actie voor het

goede doel op te zetten. De

keuze was snel gemaakt, zij

wilden geld inzamelen voor

het Dierentehuis Zandvoort.

Tijdens de vakantie en na

schooltijd hebben de mei-

den eigen kunstwerkjes, in

de vorm van tekeningen,

gemaakt en aan deuren

voor € 0,50 per tekening

verkocht. Daarmee hebben

zij een bedrag van € 44,7g

opgehaald, wat ze over-

handigd hebben aan het

D i eren tehu i s. ^
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Vrijehuizenmarkt
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Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Veiligheidsindex: Zandvoort is onveilige gemeente Bloemenmagazijn W. Bluijs
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RADIO UITZENDING
ZANDVOORTSE WONINGMARKT!

Bent u benieuwd naar de visie

van makelaar Nick ten Broeke op

de Zandvoortste woningmarkt?

Luister dan a.s. vrijdag 14 november

van 20.00 tot 21.00 uur naar het

Vrijdagavond café op ZFM radio,

op 106.9 FM of 104.5 op de kabel.

Vraagprijs:

€ 379.500,- k.k.

Haltestraat 23 b en 23 c Zandvoort

;e fraai gelegen en luie afgewerkte J-kamer h oekappartementen (bj 1910)

Vraagprijs:

J € 224.500,- k.k.

Vraagprijs 23 b:

k
- € 219.000,- k.k.

5 "Jll ,4JH^" Vraagprijs 23 c:

bad/douche, wastafel-

€ 198.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;

Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,

aankoop, verhuur en beheer;

• No cure, no pay;

• Gratis waardebepaling van uw woning;

• Gratis hypotheekadvies;

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, za

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarl

www.vrijehuizenmarkt.nl of

www.nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

De gemeente Zandvoort neemt de dertigste plaats in op

de landelijke ranglijst van onveilige gemeenten. Dat is op

te maken uit de Binnenlandse Veiligheidsindex over 2004

tot en met 2007, die het Ministerie van Binnenlandse Za-

ken onlangs publiceerde. Zandvoort is de onveiligste ge-

meentevan Zuid-Kennemerland.

In de rapportage zijn cijfers

opgenomen over het aantal

diefstallen, inbraken, geweld

en vernieling, tn al deze cate-

gorieën scoort Zandvoort (in-

clusief Bentveld) negatief.Dat

betekent dat erten opzichte

van het landelijk gemiddelde

fors hoger wordt gescoord.

In 2004.werden in Zandvoort

207diefstallen geregistreerd.

Een aantal dat in 2005 en

2006 zakte naar 122, maar in

2007weeropliepnaan86.ln

2004 werd 217 keer melding

gemaakt van geweld, terwijl

dat in 2005 202 keer gebeur-

de. In 2006 waren er 194 ge-

weldzaken. In 2007 was dat

aantal opgelopen tot 208. Ook

als het gaat om vernielingen

scoorde Zandvoort in dejaren

2004 tot 2007 hoog, respec-

tievelijk werden 159, 167, 212

en ig3 vernielingen geconsta-

teerd. De percentages laten

in alle gevallen eerst een da-

lendeen vervolgens weer een

stijgende lijn zien. De enige

categorie die er 'positief' ten

opzichte van het landelijk

gemiddelde uitschiet is de

inbraak. In Zandvoort werd in

2004 nog 98 maal ingebro-

ken. Een getal dat toen ook

al onder het landelijk gemid-

delde lag- Via 88 inbraken in

2005, 82 in 2006 daalde het

aantal inbraken tot 72 in het

vorigejaar.

De onveiligste Nederlandse

gemeente is Ut recht. Bekeken

vanuit Zuid-Kennemerland

scoort Zandvoort met de 30e

plaats het meest negatief.

Haarlem is terug te vinden op

de 57e plaats, Haarlemmer-

liede/Spaarnwoude op

plaats 71, Bloemendaal op

144, Heemstede op 197 en

Bennebroek staat in de mid-

den moot op plaats 239. In het

algemeen kan gesteld wor-

den dat Zuid-Kennmerland

niet tot de veiligste regio's in

ons land gerekend kan wor-

den en dat Zandvoort daar-

bij helaas het meest negatief

uit de bus komt.

In dialoog bij het Zandvoorts museum
Voor de derde maal is de landelijke Dag van de Dialoog

in Kennemerland georganiseerd. Ook de gemeente Zand-

voort, in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken

Kennemerland (BDK), deed aan deze dag mee.

kwamen voornamelijk uit

Zandvoort met een enkeling

uit Haarlem.Tijdens de goed

verzorgde lunch werd na

een kleine kennismaking de

dialoog aangegaan over het

onderwerp 'een goede buur'.

Gespreksleider Monique
Haffen (BDK) hield desamen-

spraak goed onder controle

en iedereen kreeg genoeg

ruimte om zijn of haar ver-

haal te vertellen. Want wat

is een goede buur, is die toch

beter dan een verre vriend?

Die vraag lokte verschillende

door Nel Kerkman

De Dag van de dialoog is na

de aanslagen van 11 septem-

ber 2001 in Rotterdam ont-

staan en heeft als doel om in

gesprekte komen met men-

sen die je niet of nauwelijks

kent. Tijdens deze dag gaat

het gesprek over een lande-

lijk gekozen onderwerp.

Een goede buur

Aan de museumtafel was

een kleine groep dames en

heren aangeschoven. Ze

antwoorden uit. Zo had ie-

mand meer behoefte aan een

goede vriend dan aan buren

waar ze weinig contact mee

had. Bij een ander was het

contact met de buren uitste-

kend en zo had iedereen wel

iets te vertellen.

Behulpzaam

Hoe verder de samenspraak

vorderde liepen de meningen

uiteen. De één vond dat goe-

de buurmanschap van twee

kanten moet komen terwijl

iemand anders van mening

was dat door werkomstan-

digheden tegenwoordig

nog weinig tijd voor elkaar

is. Ook het verdwijnen van

de buurtwinkels is debet aan

Mark Rutte in Zandvoort
Morgenavond, vrijdag 14 november, is VVD-fractievoorzit-

ter in de Tweede Kamer Mark Rutte te gast tijdens de na-

jaarsbijeenkomst van de VVD regio Kennemerland. Tijdens

deze bijeenkomst in het restaurant de VIPcorner, boven de

pits van Circuit Park Zandvoort, zal Rutte een spreekbeurt

houden.

Rutte bezoekt Zandvoort

aan de vooravond van de

gemeenteraadsverkiezin-

gen die binnenkort nodig

zijn vanwege de gemeen-

telijke herindeling van de

gemeente Bloemendaal,

waarin Bennebroek op zal

gaan. Voordat Rutte het

woord zal voeren zal Tames

Knokke, lijstaanvoerder van

de VVD bij de verkiezingen

in Bloemendaal, een toe-

spraak houden. Hij zal wor-

den gevolgd door Martin

van de Bunt, die de VVD-

lijsttrekker bij de komende

Waterschapsverkiezingen is.

De VVD verwacht een waar-

devolle informatieavond aan

te bieden. Belangstellenden

zijn van harte welkom op

deze avond, die om 20.00

uur begint.

Algemene ledenvergadering

ondernemersvereniging OVZ

Op dinsdag 18 november,

20.00 uur.vindtdealgemene

ledenvergadering plaats van

deOndernemers Vereniging

Zandvoort (OVZ). De ver-

eniging is meer dan ooit in

beweging. Er wordt dan ook

een aantal interessante on-

derwerpen besproken. Denk

maar aan het muziekpavil-

joen.de nieuwe VVV, nieuwe

impulsen voor het ledenbe-

stand en de jaarcijfers. De

OVZ is benieuwd naar de

mening van haar leden over

deze toekomst bepalende on-

derwerpen. On dernemers die

zich willen aansluiten bij de

OVZ zijn van harte welkom

bij de vergadering.

rOlVlZlH
Ondernemers Vereniging Zandvoort

fBLOEMENHUIS W. BttiysH

De komende weken verleggen wij ons werkterrein weer

eens naar de ondernemers in Nieuw Noord. Vandaar nu

aandacht voor Bloemenmagazijn W. Bluijs, al in 1969 als

eerste zaak in het winkelcentrum. Destijds gestart door

vader Bluijs, die in april tachtig jaar hoopt te worden.

de gezellige contacten met je

bu u rtjes. Verder werd er ge-

sproken over in welke vorm

je zou kunnen helpen, neem

je postpakketjes aan en dat is

het dan of ga je gezellig met

elkaar uit. Loop je bij elkaar

in en uit en waar ligt dan

de grens? Nadat iedereen

zijn zegje had gedaan, al of

niet in een discussie, werd

het tijd om de bijeenkomst

af te ronden. Gespreksleider

Van Haffen en de deelnemers

kwamen tot de slotconclusie

dat het een zinvolle dialoog

was geweest en dat we iets

nader tot elkaar gekomen

waren. Van Haffen nodigde

iedereen uit om ook volgen de

keer weer aanwezig te zijn.

Na ruim 25 jaar de zaak sa-

men met zijn vrouw gedre-

ven te hebben, heeft vader

Bluijs in 1996 het plantstok-

je overgegeven aan zoon

Marco, dieopzijn beurt sinds

vijf jaar met partner Rina het

ondernemerschap deelt. Net

als zijn ouders heeft ook hij

de gewoonte overgenomen

om een 'winkelhond' te la-

ten meelopen, in zijn geval

Nanousha, een prachtige

Berner Senner van vier jaar.

Oorspronkelijk hadden zij

slechts een klein oppervlak

tot hun beschikking, maar na

het vertrek van bakkerij Paap

is het thans een behoorlijk

grote ruimte geworden. "Het

grote voordeel is niet alleen

dat wij naast de grote sor-

tering bloemen en planten

veel meer cadeauartikelen,

bijvoorbeeld prachtigevazen

en kaarsen, kunnen verkopen

maar ook dat wij nu de be-

schikking over een aparte

werkruimte hebben voor

het maken van boeketten",

aldus Rina.

Het bloemenvak is beslist

boeiend te noemen. Marco:

"Wij kopen de bloemen

en planten op de klok in

Aalsmeer (= veiling) en niet

via de groothandel, waar-

door wij niet alleen versere

waar hebben maar ook de

prijzen redelijk kunnen hou-

den. Vooral in de komende

tijd is dat belangrijk, want

doordat o.a. Amerika nu veel

minder bloemen afneemt,

zal de prijs toch hoger gaan

worden."

Bij het rouw- en trouwwerk

is vooral het persoonlijke

advies erg belangrijk. Rina:

"Hoewel wij wel foto's ma-

ken van onze bloemwerken

en die eventueel kunnen to-

nen, willen wij niet uit een

standaard boekwerk laten

kiezen, maar vooral samen

met de klant tot een tot de

persoon toegespitste keuze

komen." Indien gewenst

worden ter plekke passende

linten gemaakt. Naast zowel

standaard als exclusieve boe-

ketten worden ook alle kerst-

stukken door Marco en Rina

zelf gemaakt. Na Sinterklaas

(en beslist niet eerder!) kan

de klantweerterecht voorde

door Marco zelf uitgezochte

kerstbomen in diverse kwali-

teiten, zoals deNordman en

de blauwspar.

Klein wintergoed als heide,

violen en skimmia's is thans

volop aanwezigen als u geen

tuin hebt, zijn er volop pas-

sende (rieten) manden voor

op het balkon te vinden. Als u

geen keus kunt maken, is een

cadeaubon altijd een optie.

Bloemenmagazijn Bluijs,

Pasteurstraat 6, is dinsdag

t/m zaterdag geopend van

08.30 tot 18.00 uur en op

maandag vanaf 13.00 uur.

Tel. 5715025.
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Woningverkopen? Kies de actieve NVM makelaar!
Aan de lommerrijke Haarlemmerstraat is dit karakt<

ristieke woonhuis met o.a. een voor- en achtertuin

en 3 slaapkamers gelegen. Het betreft

een grotendeels originele staat en is e

Het dient gemoderniseerd te worden maar eei

gereed heeft u een bijzonder fraaie woning. Di

authentieke details zijn aanwezigl

Celegen aan een gewilde straat;

• Diverse authentieke details aanw

paneeldeuren, plafondornamenten, kaï

deuren, hoge plafonds, etc.

• Bouwjaar ca. 7915;

ops c 115 rr :elopp.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k

Ruime en moderne ;-kamer maisonnette met

2 zonneterrassen op een levendige locatie dichtbij

het NS-station, het centrum, de duinen en het

Noordzee strand. In de onderbouw bevindt zich de

privé-parkeerplaats en de berging. Bouwjaar 2000

Woonopperv lakte ca. 140 m', inhoud ca. 350

Privê-parkeerplaats in de garage;

Servicekosten € 127,= per maand;

Volledig geïsoleerd;

Het geheel verkeerd in uitste-eiiui

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Deze bijzonder fraaie en uitstekend onderhouden

4-kamer MAISSONETTE is gelegen op een TOPLOCATIE

in Zandvoort Zuid direct aan de duinrand! Het beschikt

over een prettige woonkamer met schouw, een fraaie

en sfeervol Ie "boeren keuken"

ratuur, een luxe badkamer uitgevoerd met eenjacuzz

whirlpool, een douchepaneel met zijdouches, een

I- toilet, een design radiator en een modern wastafel-

meublement,3 slaapkamers éi

Tevens is er parkeerruimte aanwezig,

• Uitstekend onderhouden complex;

• Gelegen in ZandvoortZuid direct aan de duin

• Parkeerterrein aanwezig bij complex;

• Woonopperv lakte ca. loom', s e rvice kosten: €

kJLA .

Deze schitterende vrijstaande villa met 4 slaapkamers,

2 badkamers én een apart appartement is op een

unieke locatie gelegen in Zandvoort Zuid op een royalt

kavel van maar liefst 784 m'< De villa verkeert

in topconditie. Laat u verrassen door deze ruimte en

luxe tijdens een bezichtiging. De woning is recent ge-

renoveerd met duurzame en kwalitatief hoogstaande

materialen, het is bij zonder fraai afgewerkt met een

ornamenten plafond met sierlijsten en inbouwspots.

• Royale luxueuze villa, nabij centrum, scholen, stram

• Oprit voor meerdere auto's, 2 tuinhuizen;

• Perceelgrootte 784 m', woonoppervlakte ca. 240 m J

Vraagprijs: € 1.149.000,= k.k.

Dit sfeervolle 3 -kamer appartement is gelegen op de

2'etage en heeft een waanzinnig uitzicht over het

strand en zee. In de onderbouw is de garage aanwezig

én de mogelijkheid van het parkeren van 2 (compacte)

auto's voor de garage!

> Centr ingt.ov. hetci n, het strand en

Vraagprijs: € 289.000,= k.k

Een 2 -kamer appartement gelegen op de ;e etage van

een goed onderhouden complex. Vanuit de woonkamer
en het balkon heeft u een prachtig uitzicht over het

duinlandschap, Het appartement heeft een

eetkamer, een keuken met een RVS werkblad, een

slaapkamer en een badkamer met een douche en toilet.

Tevens beschikt het over een zonnig balkon!

Ge egen op een lai'te afstand v.rni list strand, de zee

;arage en de mogelijkheid van parkingvan

a's vóór de garage;

lekïsicn = 100.= pe' iiias nd nel. voorschot

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Op een fantastische locatie en vrijwel bovenop het dy-

namische strand van Zandvoort ligt op de 5e etage deze

zeer verrassende studio. Vanuit het goed onderhouden

appartementencomplex "De Rotonde" geniet u hier

iedere minuut van het grandioze uitzicht over de Noord-

zee, de kustlijn met het strand tot voorbij Scheveningen,

het centrum van Zandvoort én de Waterleidingduinen.

Het gebouw is voorzien van 2 liften, een berging en een

aparte, algemene fietsenstalling in de onderbouw.

• A-i locatie aan de boulevard én strand mét een

fantastische uitzicht;

• Servicekosten € 159,85 p/mnd incl. voorschot ver-

ïoppe a-:;sc,

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

ieve Makelaardij!

1 Geheel voorzien van dubbel glas sn g

kunststof kozijnen;

1 Parkeermogelijkheid op eigen terrein;

1 Servicekosten € 161,13 P''
m inclvoorsc

1 Woonoppervlakte ca. 50111'.

Vraagprijs: € 157.500,= k.k. Greeven uw makelaar!

GREEVEN
iYii keiaar dij o.g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

MMM
Timo Greeven Suzanne Schouten

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na
NVM

Q(DQO(D<D©
Neva ensemble terug van weggeweest

Na een jaar afwezigheid vanwege de verbouwing van de

St. Agathakerk was ook het bekende Neva Ensemble zeer

verheugd om in Zandvoort terug te zijn. Zo te zien was het

weerzien wederzijds want in de mooie kerkruimte waren

ruim 200 muziekliefhebbers aanwezig om te genieten van

de 7 Russische topmusici.

door Nsl Kerkmi

Sinds 1992 komt het Neva

Ensemble jaarlijks voor drie

maanden naar Nederland.

Het is een klein koor en be-

staat uit drie zangers, drie

zangeressen en een pianiste.

Het koor uit Sint-Petersburg

heeft zich gespecialiseerd

in het zingen van Russische

kerkmuziek. Alle leden van

het ensemble hebben een

professionele zangopleiding

aan het conservatorium ge-

volgd.

Kerkmuziek

Begeleidster en pianiste

Valeraya Matygulina ver-

welkomde iedereen op haar

bekende charmante wijzeen

was zichtbaar verrast met

het nieuwe interieur van de

kerk. Sinds kort is er een wis-

selingvan basen heeft Sergej

Ordinetz zich aangesloten

bij het ensemble, de andere

5 leden zijn het koor al enkele

jaren trouw. Traditiegetrouw

wordt voor de pauze de

Slavisch-Russische kerkmu-

ziek a capella en zeer inge-

togen gezongen. Vooral het

laatste lied van deze cate-

gorie, het Ave Maria van

G. Caccini, zong Ekaterina

Alabina (mezzosopraan) op

een ontoerende wijze en

raakte menig hart.

Licht klassieke muziek

Na depauzewas het lichtere

repertoire aan bod met als

eerste de folkloristische lie-

deren, waarvoor het koor van

kleding was gewisseld. De

liefde voor hun land is dui-

delijk te voelen en daardoor

werd ook het sa mens pel met

het publiek levendig. Na het

folkloristische gedeelte zijn

de klassieke liederen aan

bod die veelal solistisch ge-

zongen worden. De drie so-

pranen vertolkten het grap-

pige Russisch dansliedjevan

Dubuck op speelse wijze

wat een extra dimensie aan

het geheel gaf. Met het lied

'Lofzang op St. Petersburg'

bracht het totale koor een

ode aan hun staden de rivier

Neva. Het was een perfecte

afsluit ing va neen magistraal

optreden van het Neva en-

semble. Dat het publiek had

genoten, was te zien aan de

royale geldelijke bijdrage bij

de deurcollecte.

Mocht u het concert gemist

hebben dan kunt u tot n ja-

nuari 2009 nog in de regio

terecht. Kijk voor het schema

op www.neva-ensemble.na-

rod.ru.
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Pure jazz in De Krocht
Een feest voor liefhebbers van de pure jazz werd jongst-

leden zondag gepresenteerd door de gitarist Jeanfrancois

Prins. Deze Belgische jazzgitarist is het grootste deel van

zijn leven reeds professioneel muzikant. Al op zijn 17e be-

gon hij met het bespelen van de gitaar en in 1991 ontving

hij de eerste prijs voor een instrumentale uitvoering aan

het Koninklijk Conservatorium te Brussel.

Uitreiking gedichtenbundel
Zandvoort is op cultureel gebied goed voorzien, met kun-

stenaars op divers gebied. Dat werd maar weer eens be-

wezen bij de uitreiking van de debuutbundel 'Sporen'van

Amanda Pellerin, tijdens de perspresentatie in strandpavil-

joen TakeFive.

door Nel Kerkman

Vanaf haar 12e jaar is Amanda door een

spieraandoening afhankelijk van een

rolstoel, inmiddels is zij 21 en na het

Wim Gertenbach College is ze naar het

Nova College in Haarlem gegaan waar

ze studeert voor management assistent.

Amanda is zeer actief in het Zandvoortse.

Zo was ze aanwezig bij de overhandiging

van de eerstest rand rolstoel op het stat ion

en heeft ze meegedaan met een woon-

wensonderzoek van EMM waar ze een

kaartje won voor Dance Valley. Ondanks

haar beperking komt ze voor zichzelf op

en in haar gedichtenbundel laat zij zich

van een heel andere kant zien.

Droom is werkelijkheid

Met haar tekst op hyves geeft Amanda aan dat haar droom

werkelijkheid is geworden."Men kan nu niet meerom me heen

want sinds vandaag heb ik mezelf onsterfelijk gemaakt! De

gedichtenbundel is het bewijs waarvoor ze ja ren geknokt heeft

en zoals ze zelf zegt: "Mijn bestaan is een feit". Sa men met haar

ouders die haar in alles bijstaan, is ze intens gelukkig.

Ondergrote belangstellingwerd heteer-

ste exemplaar van de gedichtenbundel

officieel aan wethouder Gert Toonen

overhandigd. In een kleinetoespraak ver-

telt Toonen dat hij het een eer vindt dat

hij de eerste is die de bundel ontvangt.

Bovendien zegt hij dat Amanda met een

subtiel woordgebruik op een schitteren-

de wijze haar gevoelens toont. Hij kan

zich helemaal vinden met de woorden

van de achterflap van de bundel: "Haar

werk typeert zich door een bijzondere

heldere stijl die ontroert." Na het voor-

lezen van het gedicht 'Sporen', bedankt

Amanda Stichting Kunstcircus die haar

in alle opzichten geholpen heeft en ze

bedankt haar ouders die altijd voor haar

klaar staan en in haar geloven. Of het

haar dagelijks werk is, signeert Amanda de stapel boekjes

met veel verve. Een dichteres is geboren.

De gedichten bun del Sporen is voor €10,- te koop bij boekhan-

del Bruna Zandvoort.

Al na het spelen van de eer-

ste nummers kwam in De

Krocht naar voren dat Prins

een virtuoos gitarist is. Ook

de interactie met het trio

van Johan Clement was op-

merkelijk te noemen. In het

tweede muziekstuk 'Fifth

Avenue' bewees drummer
Joost van Schaik een waar-

dige invaller te zijn voor Frits

Landesbergen. Afwisselend

speelde Prins romantischeen

snellere stukken. Zijn opmer-

kelijke vingervlugheid op de

gitaar is onnavolgbaar en hij

kreeg dan ook regelmatig een

ovationeel applaus. Vooral het

'abstracte' nummer vlak voor

de pauze genaamd 'What'

was een open ba ring voor een

ademloos luisterend publiek.

Zingen

Na de pauze werd het

concert voortgezet met
'Nothing Personal' en 'Bye

Ya'. Opmerkelijk is, dat Prins

dooreen bepaalde techniek

de gitaar als het ware weet

te laten zingen. Grandioos!

Vooral bij het nummer met

de 'wrong notes' genaamd

'The Peacocks' bleek dat Prins

tot één van de grootste gita-

risten behoort. Na een laat-

ste daverende ovatie verliet

het publiek enthousiast de

zaal. Jammer dat niet meer

mensen deze concerten be-

zoeken. Echte jazz verdient in

Zandvoort zeker meer aan-

dacht. Het volgende optre-

den is op zondag 21 decem-

ber met een optreden van

Ronald Douglasen uiteraard

het trio van Johan Clement.
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De Zandvoortse winkeliers heten Sinterklaas van harte welkom

£tos
De hint van Sint

Mooie cadeaudozen v.a. € 3,99

Leuke cadeautjes

voor in de schoen v.a. € ,85

Kerkstraat 31,2042 JD ZandvoortTel.: 023-5732268

Zondags ook open

Dinsdag avond 2ï ncn i'inliir 2IHIH

vanaf 1950 Uur

llij Qifi; tkn iiinitk- /.vi'slnuit 14

<ln t«rgrrfHn*!Hï»lirk' iiimlrdiim, uuiuu-if'll

frrirftipv bowdfrijFiiliH lnT^Kn-r. niri tiiwHHJOOT

iiHHlediiK'ii mutrüMj rtPHJivM'rtilrirlin-intppilr

li 'i-,ii-lijhr ynliiip i-n iHip-rii',

Hannnoda . /i-y- *$tr*<t iwliJkrkTiirntmNflaiPUl
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1

!. dnuihjr* 111 fcHJjlff*,

nu] rrMTH cn-i i
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pjiurttfrn.
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www.rosarilo.nl

TAPAS
Vanaf zaterdag 16 november t/m zondag 7 december

dagelijks ruim 15 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.

Hasta la vista in

GoJfeJCopvi
BS (ft™

PROEF & GENIET !

WWW.CAFEKOPER.NL8 5713546

Van 1 december tot de Kerst

weer de gehele week geopend!

©*
\t£ & rlcnk

Blufjs

Groen & bloeiend

Haftastraat 05 Landwort teL 02>-J7 120 éO

optiek

Ooi voor leuke en praktische

kado geschenken voor de

komendeJeestdagen gaat u naar

Slinger Optiek.

Zoals:

Briletui's

Loupen en Leesglazen

Brilkettingen

Kijkers

Onderhoudsmiddelen voor uw bril

En natuurlijk Bril en Zonnebril

www.slingeroptiek.nl

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zi

Tel:023 5735002 -Ma 13:00-18:00

di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00
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Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
ontvangt in één week twee cheques

Het was nog geen Sinterklaas maar toch leek het er wel een beetje op. Want wie ontvangt

binnen een week twee keer een geweldige cheque? Het overkwam het blij verraste be-

stuur van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum (SVNU). Het geldbedrag van € 1067,10

komt geheel ten goede aan ondersteuning van bewoners van Nieuw Unicum die financi-

eel niet (meer) draagkrachtig genoeg zijn. Het andere bedrag, € 2000, is geoormerkt voor

de aankoop van twee varkentjes voor de dagactiviteit, de boerderij.

Hoewel Nieuw Unicum een

AWBZ gefinancierde instel-

ling is, hebben zij geen geld

om bijzondere projecten uit

te kunnen voeren. Daarom is

SVNU in het leven geroepen

voor extra financiële steun.

Deze stichting werft gelden

voor projecten die bijdragen

aan de kwaliteit van leven

van de 200 lichamelijk be-

perkte bewoners van Nieuw

Unicum. Hierdoor wordt

concrete en kleinschalige

hulp geboden aan bewoners

en worden projecten gereali-

seerd. Het betreft altijd hulp

of een project, waarvoor

geen aanspraak kan worden

gemaaktop reguliere finan-

ciële regelingen.

Eerste Zorg estafette-

marathon

Tijdens de bootvakantie, die

elk jaar financieel gesteund

w :> a z X'i SV'JJ.werd onder

het meevarende personeel

het idee geboren om mee te

doen aan de iste estafette

marathon van de Zorg, geor-

ganiseerd door de SDG Groep.

Dezeorganisatie verzorgt niet

alleen de marathon maa r zor-

gen ai 30 jaar met 100 profes-

sionalsonderandere de sala-

risverwerking voor de sector

Zorg & Welzijn en hebben

als motto 'Sarnen de zorg i

n beweging brengen'. Het

letterlijke bewegen, trainen

voor de marathon, was voor

de 10 verzorgende best zwaar

want buiten de verzorgende

taken wordt er heel wat af-

gelopen. Onder de perfecte

leiding van chef kok Kees

Jansen, zelf een fervente tri-

athlon loper, werd op 12 sep-

tember onder barre weers-

omstandigheden de estafette

in Papendal gelopen.

Volgend jaar weer

Eikteam mocht bij de zorges-

tafette aangeven voor welk

goed doel het wilde lopen.

Het Nieuw Unicum team

besloot unaniem dat er ge-

lopen zou worden voor de

SVNU. Elkteamlid heeft geld

ingezameld en dit gewel-

dige bedrag € 1067,10 werd

4 november officieel aan het

bestuur van de SVNU over-

handigd. Twee heren van de

SDB Groep waren hierbij ook

aanwezig en overhandigde

het team de groepsfoto die

op 12 september is gemaakt

met Gerard Nijboer.

Geld ophalen voor

varkens

Twee dagen erna werd het

bestuurvan SVNU nogmaals

verrast met een geldbedrag.

De leiding van de Maria school

organiseerde in april een

kaartenactie waarvan de op-

brengst naar Nieuw Unicum

zou gaan. Op het terrein bij

de tennisbaan staat een

boerderij met schapen, kip-

pen, geiten, cavia's, konijnen

en pony's. Deze doet dienst

als dagbesteding voorde be-

woners, die als taak hebben

om de dieren te verzorgen en

de hokken schoon te maken.

Echter een van de wensen van

de bewoners is het aanschaf-

fen van twee varkens.

Boeket van wortels

Er zou den 12 leerlingen bij de

boerderij langskomen met

een cheque en daarom was

erfeestl Begeleidster Bertha

van Wilgenburg had vlag-

getjes opgehangen en van

legoeen maquettegemaakt.

Want in 2009 wordt de bin-

nen- en buitenruimte van de

boerderij verbouwd en ver-

groot, zodat er ook plaats is

vooreen modderpoel voor de

twee biggetjes. Eerst moch-

ten de kinderen samen met

enkele bewoners de dieren

aaien en van voer voorzien

en daarna kwam het offici-

ële gedeelte, het uitpakken

van de cheque. Voorzitter

van SVNU Wim Bos was ont-

zettend blij met de € 2000

die de schoolkinderen van

de Mariaschool hadden op-

gehaald. Na het aanbieden

van de bloemen en voor de

dieren een boeket met over-

heerlijke wortels, ging het

gezelschap voor een kleine

drinkpauze naar De Brinck.

De kinderen zijn begin 2009

nogmaals uitgenodigd om
natuurlijk de varkens te ko-

men bekijken.

Vrijwilligers manifestatie

CL

Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindi-

gen, dat is de formule voor organisaties die aangewezen

zijn op vrijwilligers. Want bijna alle organisaties merken

dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe en vooral jon-

gere vrijwilligers te vinden en vast te houden.

Het vraagt om nieuwe werk- van nieuwe doelgroepen en

wijzen en aanpakken, gericht het flexibeler maken van de

op het op maat benaderen huidige vrijwilligerstaken.

Daarom zijn alle instellingen

die met vrijwilligers werken,

uitgenodigd om actief deel

te nemen aan de manifesta-

tie die op 21 novemberwordt

georganiseerd. Actief, want

de werkvorm bestaat onder

meer uit twee workshops die

in het NH Zandvoort wordt

gehouden. Mochten instel-

lingen geen uitnodiging ont-

vangen hebben dan kunnen

ze die opvragen via een mail

naar vrijwilligersmanifesta-

tie@zandvoort.nl. Dat kan

ook telefonisch via 023 -5740

ioo bij taura Boeij of Steffen

van der Pol. Aanmelden kan

ook via Gemeente Zandvoort,

Afdeling Welzijn.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

i aan Zee - Haltestraat

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestram

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroc

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisp

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gorn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - $j 1

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

' *iesKind" '

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestra

Mark Sjerps Internet - 06 1886883-/

Versteege's IJzerhandel - Pakveidstraa

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Halt

She Satehcafé - Zeestraat

Take Fiveaan Zee R

Trattoria Vacirca - 06 144



Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de re-

dactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich

het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaat-

singvan brieven te weigeren.

Reactie op ingezonden brief "Oneerlijke concurrentie" van Ton Weber uit

de Zandvoortse Courant van 23 oktober jongstleden.

Ondergetekende recgee-- t/t hoofde van zijn bes-uursfunct!e b'j Konn-dijke -o-eca

Necerlcnc. cfdel'ng ZandvaaH\ op ce br'ef omdat hierin enkele opmerkingen en/af

onwGGrheden staan geschreven.

Het belangrijkste is dat de Koninklijke Horeca Nederland op zijn zachtst_gez£gd_

niet gelukkig 's me- het ingestelde rookverbod. Ook wij vinden dat horecaonderne-

mers een bepaa lde vrijheid van Wandelen moete

_coiis.uiiieiii_wjL Ton Weber schr jft in zijn brief dat een organisatie a ls Koninklijke

Horeca Necerlcnc de kleine ondernemers 'n de kou Icc
- steen, meer vergeet ge-

makshalve te vermelden dat door het onderhandelen van deze organisatie, de

eercer geplcnce datum in 20 04 ve^senoven is naar 20 08. Deze H jaar ui-stel

zijn heel belangrijk gewees" om consumenten te laten wennen aan het feit dat er

niet mee" gerookt .mag worden in openbare .plekken. Daarnaast hebben we ervoor

gestreden ca - de kiene horecaondernemer uitstel zou hijgen van het rookverbod

tot 20 . Helaas heef- ce minister van Volksgezondheid cc - van -afel geveegc. Elke

horecaondernemer heeft dit rookverbod .z
:en aankomen, .waarbij ge.5te.ld_mag_w_o_r^_

den dat de nrnistep geen schoonheid prijs heeft verdiend met het tijdig nformenen

en du ideliJKheia verschaffen van hoe hei een en ander in de praktijk zou. moeten

gaan. Het verwijt van Weber dat de zegsman eens zou moeten communiceren is

nu juist een cruc'aal punt wat geldt voo" de genele noreca van Zancvoort, want

het is al jaren zo cc" enkele ondernemers iets organiseren of aanvechten (lees div.

fest'vals en precar overhoging) en de overige ondernemers er wel van profiteren

maar niet in investeren .

De opmerking dat er 7eker oneerlijke concurrentie is. omdat het versch i l in op-

perylak-e tussen sommige zaken zeer groot is, en daarur te concluderen dat de

_-

_zegsm.an. en zijn collega's het wel eens zullen z jn met het rookverbod" sli

op. en een regel 'jij hent klein, dus bij jon mag wel gerookt worden';

oneerlijke concurrentie z ijn! Wan- laat duidelijk z'jn,
:edere hacficoflr

groot of klein, .heeft last von dit rookverbod, dit is een. polit
:eke beslissing!

Verder :

s het zo ca" als een horecaonderneming gebruik wil maken ven de service

van Koninklijke Horeca Nederland men wel .lid. moet zijn of worden en daar gaat

Weber ook de fou
-

in, want hij is geen lid, Maar schreef ik al niet eerder over het

wel prof i-eren maar niet
:nvesteren?

Als afsluiting wil ik enop oH-endenen dot Koninklijke Horeca Nederland nog steeds

de hele gang van zaken rond het rookverbod op de voet volgt en s'gnclen venu-

de markt 'n Den Haag bespree-r. Veel is al geschreven over het roken en is na te

lezen (voor zowel leden als nieHeden) op www.horeca.org.

NicK Rietkerk, secretaris

C*S/l
?
cQireek Cuisine

ilmeniayd%

GeluldC overlast) en verdraagzaamheid

Graag wil ik een reactie geven op de ingezonden on'ef over gelu :dsoverlcst en vercraag-

zaamhed. ut de <rcn* van 6 november jj. van ce heer Vendel. Een verhacl heeft altijd

twee Kan-en en 'k hoop dat U ook candacht wit besteden aan onze kant.

Een paar
jGcn geleden is het café 'n de Zeestraa- overgenomen door een nieuwe e :genacr,

die het café neuw leven in wil blazen. De rnuzieK staa
- regelmatig zo herd dat wij onze TV

niet meer kunnen ho^en. Eén keer 's bj ons de milieupolitie van de gemeente binnengewees-

en z jn er metingen gedacn. Het ging -oen net om enkele macr om vele tientallen decibellen

meer gelu
:

d dan 's toegestaan.

Niemand doet volgens mij g^acg melding van oveHcst. Je bent meestal ten einde raad_

omdat je geen rust meer vindt in je eigen huis. Overleggen me - de ondernemer heef4

niet zo veel zin, zo is gebleken.
-
et geluid ging een tkkie zeehten mcar de volgende keen_

was het weer hetzelfde liedje. ~et is helaas niet zo dat ce overlast zich beperk* tot éen_

vrjcag in ce Twee weken. Behalve Jazz-avonden zijn er ook Karaoke avonden en allerle.L

andere ac _:vreiten. De meeste overlast onderv'nden wij van het rookverbod da -
per 1 juli

ook voor horeca ondernenvngen 's ingegaan. Verstokte rokers gacn nu o

terres ztten en staan.

het overdekte

De schrijver vraag - om verdraagzaamheid en het gunnen van plezier can ondernemer en

vast cliënten. Helaas is hun plezier onze ncchtmerre... Als je als klant ca nwez'g ben- ineen

kroeg en je vindt het genoeg gewees-
, den ga je nacr huis, lekker slapen. En \< dan? _k w :

l

ook graag kunnen slapen als ïk dcar zin in heb! Gelukkig worden wij enigsz'ns beschermd

door de wet. Deze is er niet voor n ie -s .

Met vriendelijke groeten.

H. Elsthout

Dorpsgenoten door Erna Meijer

Peter Keiler

Afgelopen week had ik een zeer geanimeerd gesprek met

de dorpsgenoot van deze week. Hij heeft zich zeer intensief

bezig gehouden met talrijke activiteiten op uiteenlopende

terreinen binnen ons dorp.

De van origine Rotterdam

middels meerdan 50 jaar

ner Peter Keiler (1942) woont in—

n Zandvoort.Hij is getrouwd met

Mickey en heeft twee zoons, die onder de naam Stox een

keten van keuken- en vloerenwinkels (laminaat en parket)

aan het opbouwen zijn. Die bedrijvigheid hebben zij dus niet

van een vreemde, want zakelijk heeft Keiler zijn hele leven 'in

het hout' gezeten als directeur en mede-eigenaar van

een van de grootste houtimportbedrijven van

Nederland. Hierbij heeft hij ook zijn steentje

kunnen bijdragen aan het ontwikkelen

van FSChout(= hardhout meteen keur-

merk en een herbebossingplicht).

Wat heeft Peter privé niet alle-

maal ondernomen? "In de 70-er

jaren was ik een van de oprich-

ters van de beroemde sociëteit

Duysterghast,een bloeiendeclub

met op het hoogtepunt meer dan

500 leden. Carnaval was altijd een

hoogtepunt, maarvan daaruitwerd

ook het culturele leven in Zandvoort

ontwikkeld, met onder andere elk

weekend exposities."

"A/let een sterkeen enthousiaste club mensen werd eenjaar

lang veel smaakmakende evenementen georganiseerd, zo-

als Buurt aan de Bal, een masterclass door Kees Verkade,

Ameezing Zandvoort en 'levende beelden' in de duinen. De

topperwas zonder meer Eten aan Zee, een warmevismaal-

tijd voor 4000 mensen aan een lange tafel van vier kilometer

lengte op het strand, een absoluut wereldrecord", aldus een

nog steeds nagenietende Keiler. Als dank voor zijn bijdrage

aan dit jubileum kreeg hij op 4 oktober 2004 de legpenning

der gemeente Zandvoort, iets waarmee de gemeente beslist

niet scheutig is, want slechts een handjevol mensen mag

zich ereburgervan Zandvoort noemen!

Peter is sinds twintig jaar lid van de Rotary,

waarin hij zich vooral bezig houdt

et fund ra is ing. Zijn laatste gro-

te klus was het organiseren van

een nieuw, groot evenement:

de Circuitrun. Dit door Dick

Algra bedachte evenement

behelst een marathones-

tafette van 42 km, een 12

km-loop en een kinderioop.

Meteen dit eerste jaar wa-

ren er al 9500 deelnemers

en in 2009 verwacht hij op

29 maart tussen de 12.000 en

5,000 lopers. Zandvoort staat

weer sportief op de kaart, maar

het belangrijkste gegeven is een

enorme opbrengst van €33.000 voor

goede doelen, waaronder KI KA.
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Heel normaal
novembeTweer

De spreekwoordelijke bezem is weer eens door de at-

mosfeer gegaan de afgelopen dagen en de betrekkelijke

kalmte van vorige week was ineens ver te zoeken. Regen

en wind bepaalden het weerbeeld begin deze week in

Zandvoort, maar de scherpste kantjes van de onbesten-

digheid zijn er inmiddels af.

Peter Keiler
In de jaren 80 stond Keiler, samen met Wim
Nederlof, Wim v.d.Zeijs en Hans Bossink, aan de basis

van Jazz behindtheBeach, jarenlang het grootsteen meest Naast alle bovengenoemde activiteiten heeft hijookopsoci-

succesvolle jazzevenement in de regio. In het eerste week- aal terrein zijn steentje aan de gemeenschap bijgedragen. Zo

end van augustus kwamen vele duizenden bezoekers, die is Keiler in de negentiger ja ren een flinke tijd lid en voorzitter

genoten van veel bekende formaties zoals de Dutch Swing van het Oranje Nassauschoolbestuur geweest en de laatste

Collegeband, Jaap Dekker Boogie Woogie en de onlangs vijfjaar bestuurslid van Pluspunt, inclusief de nieuwbouw

weer in Zandvoort opgetreden Rita Reys. Het optreden van en de fusie met stichting Welzijn Ouderen.

MillyScott en dominee Boeij inga zondags tijdens Jazz at the

Church staat menigeen nog duidelijk voor ogen! Peten "Het moet mij van het hart dat zoveel goede initia-

tieven uit het verleden niet zijn opgepakt door de nieuwe

Op sportief gebied was Peter als badmintonner recreatief generatie; men is erg met zichzelf bezig. Goede uitzonderin-

bezig bij Dirk van der Nulft. Aangezien een aantal mensen gen daargelaten, zoals bijvoorbeeld Aria n Berg, Mark Rasch

ook wedstrijden wilde spelen, werd hij medeoprichter van en Ben Zonneveld. Mijn visie voor Zandvoort: kleinschalig,

Lotus, een badmintonclub die vele jaren heel succesvol in maar van een hoog niveau! 'Boutique' is het woord. Leuke

de competitie was. De badmintonsport heeft Peter intus- boetiekwinkels,wellnessen hotels en minder bezoekers, die

sen vervangen door golf, waarbij bij hem vooral 'de 19e hole' meer uitgeven."

(zowel in binnen- als buitenland) zeer geliefd is.

In 2003 werd hij door burgemeester Van der Heijden ge-

vraagd het 700-jarig bestaan van Zandvoort te organiseren.

En: hij heeft een grote persoonlijke wens! Hij zou graag in

Zandvoort een mooie, stoere pier willen hebben, die bij de

rotonde de zee inloopt. En u raadt het al: van hardhout uit

Indonesië, want het bloed kruipt waar het...

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Opkomende hogedrukbe-

wegingen vanuit het zuid-

westen onderdrukken de

neerslagimpulsen en ook de

windkracht op dit moment.

We hebben de komende

tien dagen(!) een klassiek

herfstweerbeeld in huis:

aan de ene kant de beken-

de Azorenhogedrukinvloed

die reikt tot bij Spanje en

Frankrijk en aan de andere

kant draaien actieve oceaan-

depressies zich steeds warm

in de wateren bij IJsland en

Schotland. De daarmee sa-

menhangende warmte- en

koufronten geven in grote

lijnen het vertrouwde on-

standvastige weerbeeld in

de Lage Landen.

Zo'n situatie kan wel weken

achtereen duren en is niet

zelden een blauwdruk voor

de traditionele zachte win-

ter in Nederland. Met enige

zekerheid is nu overigens al

te zeggen dat deze slacht-

maand geen noemenswaar-

dige winterkoude meer zal

gaan afgeven, hoewel het

rond of na de twintigste

wel wat kouder zou kun-

nen worden, wellicht met

wat winterse buien. Veel

blad is, zoals gebruikelijk in

deze fase van de herfst, let-

terlijk van de bomen afge-

vlogen de afgelopen dagen,

maar diverse bomen hebben

hun fraaie herfsttooi nog wel

vastgehouden.

Op deze donderdag valt er

mogelijk nog een enkele

verdwaalde ondiepe bui,

maar het blijft het grootste

dagdeel wel droog en met

een afgenomen wind bij een

graad of 10 tot 11 is het niet

eens zo slecht toeven bui-

tenshuis. De restvan deweek

behouden we die heel licht

wisselvallige tendens, maar

ruig en bijzonder nat zai het

allerminst worden (meestal

droog zelfs).

Vantijd tot tijd zal het best

heel aardig weer zijn als de

zon ergoed bijkomt. De nach-

ten worden (na de vrij koude

kleine uurtjes van afgelopen

nacht) weer wat zachter ko-

mende periode. Zoals gebrui-

kelijk de laatste tijd neemt de

wisselvalligheid in de loop

van het aanstaande week-

einde weer toe, maar veel re-

gen zal erwaarschijnlijk niet

komen. De fronten schampen

met name het noorden van

het land. Het is en blijft al

met al heel gewoon novem-

berweer.

Do. Vr.

-

Temperatuur

Max 1

40% 20% 15% 15%

Wind west3 zzw.3-4 zw.4-5 wzw.4-5

Q.



Sinterklaas in Zandvoort
Pe Sint is onderweg naar Nederland! Op zondag 1 6 november komt hij

aan in Zandvoort. Vorige week heeft Sinterklaas ons in een brief

vanuit Spanje laten weten dat hij zin heeft om alle kinderen weer te zien.

Het programma van Sinterklaas op 1 6 november

Intocht

1 2.00 uur: Aankomst Sinterklaas op het strand

1 245 uur: Aankomst Sinterklaas bij het Raadhuis

1 2.55 uur: Sinterklaas maakt op Amerigo een rondje door het dorp^L
Sinterklaas Spektakel

14.15 -16.30 uur

Het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal is een middag van muziek dans

en spelletjes voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Samen met de Zwarte

Pieten allerlei pietenoefeningen doen en natuurlijk komt Sinterklaas ook langs.

Pe hal gaat om 1 4.00 uur open. vanaf 1 4.1 5 uur barst het feest los en het duurt

tot 1 6.30 uur. Kaarten a # 2.50 zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna en

supermarkt Vomar. Aan de deur van de Sporthal kosten de kaarten # 4 per stuk.

Let op: er kunnen maximaal 250 kinderen meedoen en... op=op!

Het programma van Sinterklaas op 30 november

Wintermarkt

1 3.00 uur: Aankomst Sinterklaas op markt

ÖVZ Pe intocht van sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door de

actieve ondernemers van Ondernemersvereniging Zandvoort:

Aannemersbedrijf Koster
|
ABN AMRO Bank

|
Accountantskantoor Hnppelschoten

|
Albert Heijn

|
Amusino Royal

|
Anti Slipschool Slotemakers

|
BDO Accountants

|
Beachim

|
Belastingadviseur N. Bakels

|
Bloemsierkunst |. en H. Bluijs

|
Bruna Balkenende

|
C'est Bon Specialiteiten

|
C.F. Poppenburg Automaten BV

|
Café Koper

|

Center Parcs/Sea Spirit Zandvoort
|
Circus Zandvoort BV

|
Daniel Groente en Fruit

|
De Kaashoek

|
De Zandvoortse Apotheek

|
DEKA markt

|
Dobey Zandvoort

|
Febo

Automatiek
|
Fritured'Anvers

|
Gall &Gall

|
HBR Adviescentrum

|
HEMA Zandvoort

|
Holland Casino Zandvoort

|
Hotel Faber

|
Hotel Zuiderbad

|
IJzerhandel Versteege

|
v.d. Graaf Holding

|

Jupiter Plaza/Blokker
|
Kaashuis de Tromp Winkel

|
Keur en Zoon

|
Kwekerij van Kleeff

|
Kuuna Nederland

|
La Bonbonnière

|
Loodgietersbedrijf

Spolders
|
Makelaardij Cense & van Lingen

|
Makelaardij van Schaik

|
Modern Art

|
Mollie & Co

|
NH Hoteles

|
Headsigns

|
Parfumerie Moerenburg

|
Play in BV

|

Pole Position
|
Printing People

|
RABO Bank

|
Radio Stiphout

|
Safariclub

|
Sea Optiek

|
Shanna's Shoerepair

|
Slagerij Marcel Horneman

|
Slagerij Vreeburg

|
Club

Maritime
|
Vlug Fashion

|
V.O.F, de Zuid

|
V.O.F. Spiers-van Ravensberg

|
Van Dam

|
Van Dam Vis B.V

|
Van Vessem & Le Patichou

T.dik aP the tourn
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COLUMN

De stelling:

Je kent het wel; je

wilt zaterdagavond

lekker op stap. Voor-

dat je naar de disco-

theek vertrekt hang

je thuis met ji

den op de bank of

drink je een drankje

in een gezellig café.

Voordat je écht uit

gaat (lees: naar de

discotheek) is het

voordat je in bed ligt

al s I 04.C

genlijk vee! te laat

toch? Of niet? We
vragen het onze pa-

beginnen, of h

deze tijden er

tal bij?

"Onsen". Een typisch Japans feno-

meen dat in het Nederlands ook wel

bekend staat als een warm water

bron of openbaar badhuis. Voordat

iknaarJapan kwamwistikervrij

weinig van af, maar op de eerste van

november heb ik het eindelijk zelf

meegemaakt. Een "onsen" kun je

vergelijken meteen grote openbare

badkamer.Je mag er niet met kie-

renaan naarbinnen, enje bedekt je

dus alleen meteen heel erg klein handdoekje.

Toen ik dat voor het eerst hoorde keek ik er

erg tegen op. Het komt namelijk niet elke

dag voor dat ik poedeltjenaakt met andere

mensen in een bad zit.Maaralsje dan toch

in Japan bent, enjewiltdecult uur meemaken

zoals de Japanners dat zelf doen, dan magje

een "onsen"eigenlijk niet missen.

"Het Zandvoortse uitgaansleven zou vroeger moeten beginnen"

Peter Koolstra, 20 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Ik weet niet beter dan dat we 'vroeger' altijd rond een uurtje of twaalf pas richting het dorp gingen.

Daarvoor zaten we bij iemandthuis. Nu zit ikaan het begin van de avond in de kroeg. Ikdenkdat ei-

gen lijk de meeste jon geren pas na klokslag twaalf de discotheken in gaan, maar dat is natuurlijk ieder

voor zich. De een begint liever vroeg en isoptijdthuis, deanderwilt pasthuis komen als het buiten

alweer licht wordt. Kortom; iedereen geeft hier zijn eigen invulling aan, maar voor mij is twaalf uur

een prima tijd!"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Ik denkwel dat het gezelliger zou zijn als jongeren vroeger op de avond de uitgaansgelegenheden

vullen. Als er een korter tijdsframe is waarop de uitgaansgelegenheden open zijn zal het er relatief

gezien drukker zijn. Dit zou het uitgaansimago van Zandvoort goed doen. Wel ben ik van mening dat

de uitgaansgelegenheden in de zomer absoluut de huidige openingstijden aan moeten houden zodat

erveel mensen kunnen genieten van het uitgaansleven en de horeca hun omzet kunnen draaien."

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist

"Ik vind dat het vroeger op de avond gezellig moet zijn in de kroegen en andere uitgaansgelegenheden

in Zandvoort. Nu is het vroeg namelijk niet zo veel! Helaas is het zo datje in veel uitgaansgelegen-

heden ook kunt eten tot laat, waardoor je niet echt heftig gaat dansen. Verder is het een kwestie van

jrek. Thuis indrinken is gewoonweg het goedkoopst!"

Vrijdag 14 november:

Electric Trash in het Patronaat met DJ Jesse Rosé,

Crookers en Spliph. De heren Rosé en Cookers

staan bekend om de 'fidget house'. Het wordt

omgeschreven als house met een rauw randje

va ar je lekker op rond kan stuiteren.

Toegang: €15,- Tijd: 23.00 tot 04.00 uur.

Zaterdag 15 november:

nspiration Diner Dansant in de EichtFabriek.

Dresscode:Casual Chique. Soul music, met o.a.

dj Deep & Soulful House Music, Dj ' El le. Live

Z00M tijdens diner. Met de prijs inbegrepen

een Exclusive 4 gangen Diner Dansant.

Toegang: €Ö5,-Tijd:ig.oo tot 03.00 uur.

Zondag 16 november:

Altijd leuk om te weten: de intocht van

Sinterklaas. De Goed Heiligman zal samen

met zijn Pieten een feestje bouwen in het

centrum. Locatie: rondom het Badhuisplein.

Donderdag 20 november:

Een thema-avond in Holland Casino! De avond

zal helemaal in het teken zijn van de Parijse

nachtclub Moulin Rouge. Tijdens de glamour

night zorgt NME Events voor een spannende

Moulin Rouge show, natuurlijk zijn er typi-

" sche franse hapjes en de nieuwe Beaujolais

primeur! Tijd: 20.00 uur

blijft eten, of in de lounge wil zitten. Hierna

ga je naarde kleedkamer en kleed je je uit.

Het enige wat je meeneemt is het kleine

handdoekje. Je moet er alleen wel op letten

dat je je handdoekje niet mee het water in

neemt. Zodra je in het water gaat leg je het

handdoekje op je hoofd of op de rand van

het bad.

Zodra je binnenkomt en betaald hebt, krijg In het begin vond ik het echt vreselijk dat
j

je een pakketje met het kleine handdoekje, je alleen dat kleine handdoekje had om je
j

een grote handdoek om je naderhand mee te bedekken, maar uiteindelijk maakt het
j

af te drogen en een yukata. Eenyukata is een niks uit, want niemand schaamt zich. En zo i

traditioneel kledingstuk. De yukata kun je kwam ik erachter dat iets waar ik erg te- i

eventueel naderhand aantrekken voor als je genop keek, eigenlijk heel erg relaxed was.
j

Scheiden?
Het dorp hangt er vol mee:

posters met de tekst: 'Denk jij

aan scheiden? Laatje infor-

meren'. De grootste hype van

de laatste 10 jaar zijn echt-

scheidingen. Het maakt niet

uit hoe lang je getrouwd bent,

scheiden hoort er uiteindelijk

ookgewoon bij. Tegenwoordig

is de gekte doorgeslagen.

Speciale scheidingmakelaars

zorgen ervoor dat jij wel aan

de spulletjes komt waar je

recht op hebt. Ik bedoel, jij

hebt natuurlijk net zo hard

gespaard voor die nieuwe

flatscreen die nu nog aan de

muur hangt in dat huis dat

jullie 5 jaar geleden samen zo

gezellig hebben ingericht.,.

Toen mijn oog viel op de pos-

ter, die midden in het gezel-

lige pittoreske centrum van

Zandvoort hangt, stond ik even

metopen mondte kijken. Het

lijkt wel een soort campagne.

Een promotiecampagne. Zo

van:hédatzou ikookweleens

kunnen doen, leuk! Ik ben van

mening dat er tegenwoordig

maar bar weinig aan relaties

wordt gewerkt. Het kan na-

tuurlijk zo zijn datje echt niet

meer samen kunt leven, maar

het is wel erg vreemd dat in

Nederland i op de 3 huwelij-

ken eindigt in een echtschei-

ding.

Mensen zijn rare wezens. Als

het even moeilijk wordt han-

gen ze alweer als een uithang-

bord 'te koop' voor de volgen-

de geïnteresseerde. Bij dieren

gaat zoiets heel anders. Neem

bijvoorbeeld de cavia's, alias

Smack en Saus, van mijn broer

en zijn vriendin. De beestjes

zijn als het ware uitgehuwe-

lijkt en zonder hun mening

te kunnen geven samen in

een hok geplaatst. Er is 1 huis,

waar Saus de baas over is. Als

Smack ook maar in de buurt

komt, is er paniek! Gisteren

hebben zij nog een huis ge-

kregen. Een huis voor Smack.

Maar ook deze woning is door

Saus ingepikt. Toch is Smack

nog altijd gelukkig in zijn hok,

waar niet alles gaat zoals hij

zou willen. Soms moetje nou

eenmaal uitwijken

voor de ander Zo is —,

het leven.



(ResicCence (Patufora
ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11
Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht Is een appartement

in dit appartementencomplex Iets voor UI

De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zanövoort

waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Overigens bent u

met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met 30 min. In het

hartje van Amsterdam.

Kortom: wonen In de Poststraat Is praktisch door de ligging naast strand en

winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

3 Bruto wo on oppervlak! en vanaf 114 tot 186 m 2
, terras vanaf 12 m :

La Appartementen met 2 of 3 slaapkamers

La Prlvéparkeerplaatsen In beveiligde ondergrondse parkeerkelder

La Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie

La Op 5 min. loopafstand van centrum , boulevard, duinen en strand

Lb Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen

La Variaties In indeling van uw appartement zijn mogelijk

Lh Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n., inclusief parkeerplaats

La Extra parkeerplaats € 35.000,- v.o.n.

Ld Bouwvergunning reeds verleend

8 riante

appartementen & 1

penthouse

Geïnteresseerd?

Kijk op onzewebsile www.residence-pandora.nl of neem contact op met

REMO DE BIASE Architecten of Van der Reijden Makelaardij.

REMO DE BIASE i

Architecten bna
2043 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

F: 023-573 59 51

VOF Cocarde
Zeestraat 54

2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 55

F: 023-573 59 51

www.residence-pandora.

Makelaar

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

F: 023-571 91 27

www.hollandresidence.nl

50 plus pagina door Dick ter Heijden

50plus@zandvoortsecourant.é
ANBO maakt zich zorgen over scootmobielen

In het AD van 6 november meldde journalist Hans Botman

dat gemeenten bij het toewijzen van een scootmobiel

verplicht een rijvaardigheidscursus moeten aanbieden.

Dat bepleit de Algemene Nederlandse Bond voor Oude-

ren (ANBO). Elk jaar komen gemiddeld vijf bestuurders

van een scootmobiel om het leven in het verkeer en val-

len er zo'n 600 gewonden. Volgens Frank van der Aa van

de ANBO blijkt dat de bestuurders van een scootmobiel

onvoldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels.

Scootmobielen zijn niet

Het is een prachtige manier voor ouderen om je te ver-

plaatsen, maar je moet niet zomaar kunnen instappen

In Nederland rijden nu meer dan 150.000 scootmobielen

rond. De verwachting is dat dit aantal in 2030 is gestegen

tot 600.000. Bestuurders van scootmobielen mogen op de

rijbaan, het fietspad en het trottoir rijden.

Ard Keff van autobedrijf Trade-Ard en enige Zandvoortse

leverancier van Scootmobielen is het eens met de zorg die

de ANBO uitspreekt. Toch zegt hij dat juist die mensen die

van de ene op de andere dag met een scootmobiel de weg
opgaan zonder uitzondering zeer gedreven zijn om de door

hem gegeven aanwijzingen vooreen veilig gebruik in acht

te nemen. "Uiteraard geven wij bij aanvang een gratis les

om de nieuwe gebruikers te leren omgaan met hun nieuw

verworven mobiliteit. Wij merken dat ze zeer nauwgezet en

vooral voorzichtig zich invoegen in het huidige verkeer. Ook

zoeken wij samen met de klant naar het meest geschikte

model. Ja, er zijn veel verschillende modellen waarbij de

keuze tussen een drie- of vierwieler aan de fysieke moge-

lijkheden en wensen van de bestuurder moet voldoen. Wij

kunnen daar met ons uitgebreide programma perfect op

inspelen."

De snelheid van rijden (van 7 tot 15 km/uur) en de actiera-

dius (variërend van 15 tot en met zelfs 50 km, bepaald door

de aanwezige accu) zijn, naast ook het uiterlijk, belangrijke

beslispunten voor een gebruiker. Voor een gedegen advies

is iedereen altijd welkom bij Bet er Mobiel, Max Planckst raat

44- Tel. 5735 735-
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Verwendag
voor mantelzorgers

Maandag was het gezellig druk ter gelegenheid van de

Dag van de Mantelzorg. Een grote groep mantelzorgers

(ca. 20 personen) was naar Pluspunt gekomen om die dag

met lotgenoten en omringd dooreen grote staf van mede-

werkers te genieten van de georganiseerde Verwendag.

Burgernet: hulpmiddel tegen onveiligheid?

Het is beslist niet leuk te lezen dat Zandvoort (gemeten

in de periode 2004 tot en met 2007) tot de onveiligste ge-

meente in de regio behoort. De cijfers komen uit een on-

derzoek van de Gemeentelijke Veiligheidsindex dat vorige

week door het blad Binnenlands Bestuur is gepubliceerd.

De totale lijst telt 443 gemeenten. Daarbij ging het om zaken

als diefstal, inbraak, geweld en vernieling. Kijkend op de lijs-

ten is het duidelijk dat Zandvoort in de afgelopen periode het

meest negatief scoorde als het ging om diefstal, geweld en ver-

nieling. Inbraak bleef steken op een normaal niveau. Daarmee

'verdiende' Zandvoort een hoge 30e plaats in de lijst. Haarlem

komt noghet dichts in de buurt met plaats 57. Al Ie andere om-

ringen de ge meenten scoren qua veiligheid stukken beter.

Criminaliteitsontwikkeling

Met de veiligheidsindex kunnen alle gemeenten van Nederland

worden vergeleken, zowel met elkaar, als in de tijd. Zo kan de

ontwikkelingvan de criminaliteit worden gevolgd. In de index

tellen de aangiftecijfers voor diefstal, inbraak, geweld en ver-

nielingeven zwaar mee. Sommige delicten (winkel- en fietsen-

diefstal) zijn buiten beschouwing gelaten omdat registratie

daarvan per politieregio aanzien lijk verschilt. Ook zware delic-

ten als moord tellen niet mee; de kans dat een burger daarmee

temaken krijgt is klein. Beklemmende informatie waarvan we
in Zandvoort niet echt vrolijk worden. Maar wellicht kan het

nieuwe 'pol itiewa pen' Burgernet een goede steun zijn.

Wat is Burgernet?

Burgernet iseen unieksamenwerkingsverbandtussen burgers,

gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werk-

omgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van

bedrijven uit de gemeente. De centra list van demeldkamervan

de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak

of een vermist kind, een Burgemetactie op. Dit gebeurt op

basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krij-

gen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een

tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een

duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de

eigen won ing, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct

behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s),

een voertuig of een vermist kind..

Goede ervaringen

In 2004 is Burgernet in de gemeente Nieuwegein op proef

gestart. De resultaten van deze proef waren zeer positief.

Het kabinet heeft de landelijke invoering van Burgernet als

één van haar speerpunten opgenomen in het regeerakkoord.

Ook is Burgernet inmiddels een onderdeel van het Landelijk

veiligheidsprogramma. Als pilot startte Burgernet in 2008

met een achttal andere gemeenten waaronder Gouda, Delft,

Ede, Leeuwarden, Breukelen en Maarssen. Een Burgernet in

Zandvoort zal zeker ook de slagkracht van ons politiecorps kun-

nen vergroten. Vele goedwillende burgers zullen zeker bereid

zijn daaraan mee te werken.

Albeit Hechterschi

De dag begon met een is gekomen. Toonen roemde

sportieve workshop on- vooral de vaaktomeloze in-

der leiding van Marcel van zet van de mantelzorgers

Rhee van Kenamju die de

spieren van de meeste deel-

nemende mantelzorgers en

zorgsters lekker losmaakte

en opwarmde. Daarna was

het genieten van de geza-

menlijke zangles en werden

in twee relax en massage-

stoelen een heerlijk ont-

spannende massage ge-

en wenste hen in ieder

geval een lange en goede

gezondheid toe. Want ook

de gemeente zal zich blij-

vend inspannen om ervoor

zorg te dragen dat zeker de

mantelzorgers erkend en

herkend worden en dat zij

vraaggerichte ondersteu-

ning op maat krijgen. Ook

geven door René Wijnstok directeur Rechterschot on-

en Joke van den Broek uit

Muiderberg. Ed Lelieveld

uit Haarlem was de accor-

deonist die tijdens de door

Pluspunt aangeboden lunch

de gezellige achtergrond-

muziek verzorgde.

derstreepte het belang van

de vele mantelzorgers die

zoveel voor anderen beteke-

nen. Veel direct contact was

er al met een groot aantal

mantelzorgers vanwege
de ondersteunende taken

die Pluspunt in haar uitge-

breide programma heeft. De

Mantelzorg Wijzer wordt

uiteindelijk een handzaam

boekje dat duidelijk maakt

wat de gemeente Zandvoort

samen met alle relevante

organisaties de mantelzor-

gers te bieden heeft.

Raadsleden Carl 5imons en

Cees van Deursen waren

ook als gasten uitgenodigd.

Directeur Rechterschot van

Pluspunt mocht tijdens

de lunch uit handen van

wethouder Gert Toonen

de proefversie van de

Zandvoortse Mantelzorg

Wijzer in ontvangst nerr

die dan kzij de medewerking

van zeer vele organisaties
,

zoals o.a. Loket Zandvoort,

Stichting Pluspunt.Tandem,

MEE Noordwest Holland re- Zeker is dat deze Verwendag

gioKennemerland, deAnbo bij de deelnemers zeer posi-

en de Zonnebloem, tot stand tief is ontvangen.

De verwendag dag werd na

nch afgesloten met

een Yoga Workshop door

Elena Zastrow.

a. .©



Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

-fe. * ^t- (£>e unieke locatie voor:

3 W
4 ^e " {jezeiïiij? dag/avond

^^ " (Bruiloft of -partij

A
(bedrijfsfeest of tfiemafeest

Al uw wensen zijn 6espreeiifaarl

Voor info en of Boekingen

064390693S

ïoulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeeiidje.nl

Behang- en schildersbedrijf Te koop: Dames winterjack,

T 1
—T

"Sport is goed
voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

rj <g Bportraact zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2^4 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 CB te Zandvoort.

Tel: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696007.;

Wiet garantie en KvK.

Autobedrijf Trade Ard,

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPa: . 50% korting op een zandkorrel

Particuliere P
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

ü
Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (excIbtw)

4

5

6

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop [met gepast contant geld)

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht iB

geuen I
SVPEIkdjfêr.teeste

Tevens door u i

er, s: : eer, apart vakje plaatse

"'
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te *.

Touch of class

Beautysalon haar-en

unieke modecoliectie.

Haltestraat 15.

Complete winter

gezichtsbeh.v.a.€ 35,-incl.

wenkbr. epileren en verven.

Gezichtsbeh. met no.i

leading Bioproduct

Neoderma en

SensationsuitdeVS.

Bel en boek nu: 7522470

of 06-48322029.

"Walk in and And out".

,'Vui.indags gesloten.

Pedicure Carla.

Vooral uw voetproblemen

en massage. Meer dan 10

jaar ervaring. Pro voet lid.

Tel.o6-46og 8gig

Schoonmaken bij

ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor vrouwen (wm)

3 -10 uur p.w. Haarlem e.o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

li. blauw, gevoerd, mt.44,

igst.€5,-. Heren winterjack,

do. blauw, kort, mt. 56, igst.

€5,-.! groot hondenras-

senboek met kleuren-

foto's^ 5,-.Tel. 5713509

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voet-

massage. 80 Minuten

a € 40. Bel voor

afspraak: 06-34549835

Leuke kado-tip:

Verjaardagskalender

van Zandvoortse plekjes.

Naar schilderijen van Yvon

Schoorl. Brederodestraat 83

Tel. 023-5717063

Voor grotere aantallen

(relatiegeschenken)

te bestellen bij Yvon Schoorl.

Verder is de kalenderte

koop bij Bruna, bloemiste

HannekeVoit (Buurewegi)

en Zandvoorts Museum

Jezus zegt: "Ik ben het licht

voor de wereld" (Joh an nes

8:1 2). Jezus wil ook het licht

in uw leven zijn. Gebed

nodig? Mail naargebed-

zandvoort@hotmail.com

Zandvoorts echtpaar,

63 en 58 jaar, zoekt een

j-ka merappartement.

Tel. 023-8882839

Te huur: luxe loods met

ka ntoor, 330 m ;
. Prijs n.o.t.

Info 023-5738777 (bellen

tussen 9.00 en 17.00 uur)

Gevraagd: j. dames vanaf 18

jaar voor massage en sex.

Tel. 5716998, hoge bijverd.

Sint en Piet

op bezoek. €25 per bezoek

van 15 min. Tel. 5716059

Weleda schoonheidsbehan-

deling €35. Behandeling

onrustige ben en: voet- en

beenmassage€i5.

Salon Chez Ans,tel. 5713196

Maaike en Bert.

Hoera, al 50 ja ar een paar.

Gefeliciteerd! Van alle

Katzy's uit Kléve en Spanje.

1958-2008 Bert en Maaike

van harte gefeliciteerd.

Truus,Tom,Debby, Paulien,

Cleem, Rox en Mick

Q.

Gemeente Zandvoort
ü 2. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 46-2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 4 no

en de verdere in week 45 door het college genomen bi

zijn 11 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te

de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 20 november vergadert de Commissie Welstand

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 u

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van d'

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnen

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Dien uw onderzoekssuggesties voorde Rekenkamei

Zandvoort in

De Rekenkamer Zandvoort bereidt momenteel hetond

programma 2009 voor en is op zoek naar die vraagstukken d

de moeite waard zijn van een nader onderzoek.

De Rekenkamer Zandvoort in oktober 2005 is ingesteld en doet

onderzoek naarde doelmatigheid en doeltreffendheid van het

gemeentelijke beleid in Zandvoort. De Rekenkamer Zandvoort

nodigt u van harte uit uw onderzoekssuggesties aan te mel-

den. Kom op 25 november langs op het raadhuis. Ontmoet de

kamerleden. Tussen 17.00 uur- 19.00 uur horen zij graag van

u welke onderzoekssuggestie u inbrengen wilt.

De suggesties zullen door de rekenkamer worden beoordeeld

op hun onderzoekswaardigheid. Daarbij Is de taakopdracht

van de rekenkamer leidend- het (doen) onderzoeken van de

doel matigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van

het gemeentelijke beleid. De rekenkamer vervult dus geen

(scheids- of beroeps)rechterlijke functie voor in de politiek of

het bestuur teleurgestelde burgers
'

Heeft u een onderwerp in gedachten? Check dan nog even

vooraf even de spelregels. Op de website van de gemeente

staat bij het onderdeel dat betrekking heeft op de Rekenka-

mer een visiedocument waarin de rekenkamer onder andere

uiteen zet hoe de selectie van onderzoeksonderwerpen tot

stand komt. Naar de indieners van voorstellen zal uiteraard

verslag worden gedaan wat de Rekenkamer met de voorstel-

len heeft gedaan.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan iga. slopen fietsenstalling, ingekomen 21

oktober 2008,2008-2035.

- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, ingekomen 28

oktober 2008, 2008-204LV.

-Stationsplein 6, plaatsen OV -fiets box, ingekomen 30 oktober

-Cornellsvd Werffstraat 12, plaatsen hekwerk op garage, inge-

komen 04 november 2008, -2008-206LV.

- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen hekwerk op aanbouw,

ingekomen 04 november 2008, 2008-207L.V.

Verzoek om vrijstelling art. 19.3 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk

ler Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

en uitbreiden van de woning op het perceel Zuiderstraat 2b te

bij Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-057RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 14 november

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

lo- het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of

londeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

iet maken bij het col lege van Burgemeesteren Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan artikel 3.23 WRO
ks- Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimte-

lijk Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan te verlenen voor het:

uitbreiden van de woning op het perceel Zandvoortselaan 305

te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2008-166RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 14 november

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de

termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of

mondelrg lias r/u in uenswi|:e omtrent de aanvraag kenbaa'

maken bij het col lege van Burgemeesteren Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter boven hoek van

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en redamevergunningen

Zandvoort:

- Kanaalweg 11, verwijderen asbesthoudende materialen,,

verzonden 03 november 2008, 20o8-i86S.

-Wilhelminaweg 32, uitbreiden woning, verzonden 04 novem-

ber 2008, 2008-192 Rv 2e fase.

- Stationsstraat 17, verwijderen asbesthoudende gevelpanelen,

verzonden 05 november 2008,2008-iggS.

- Burgemeester Van Alphenstraat t.o. 63, Circultpark Zand-

voort, geheel vernieuwen van de race cont rol tower, verzonden

10 november 2008,2007-217 Rv

Bekendmaking wet Milieubeheer

De Milieudienst Umond maakt namens het college van

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende

bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

De Milieudienst Umond heefteen kennisgeving ontvangen van

Mobiele Recycling Amsterdam B.V. voor het gebruik van een

mobiele pu inbreker op de locatie Twikkelveld (einde Keesom-

straat- nabij circuit) te Zandvoort. De vrij komende hoeveelheid

materiaal bedraagt 700 ton gemengd puin. De werkzaamhe-

den vangen aan op 11 november 2008 en de vermoedelijke

einddatum is 14 november 2008. De mini male afstand tot gevel

Gemeente Zandvoort

o .jiTCLiibizi^de .voniog bed raag: 18 m De mob e Ie breker zal

dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden

veroorzaakte geluidsbelasting LA.rt gedurende een aaneen-

gesloten periode van 3 werkdagen, ten hoogste 75 dB(A) op

de gevel van een woning of gek, ongevoelige bestemming zal

bedragen. De bronsterktevan de puinbreekinstallatie bedraagt

ca.iogdB(A).

Atqemene irifcrn;atie N\ iUeudienst Umond

Bezoekadres: Wijckermolen2,Beveivvi k Postadres Postbus325,

ig4oAH Beverwijk. Telefoon: (02 s~') 26 18 63. Fax: (0251)26 38 88

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschi ft van het oeivvaaiscinin:

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Filmprogramma

3 t/m 19 November

Première
Zo. & Wo. 1 4.00

IMadagascarI

]®

VGASC
: ^y afh

Nederlandse versie

|Za. 14.00 -Zo. 12.001

HüJ Nederlandse versie

Dagelijks 16.00

ANUBIS
4 HET PAD DER 7 ZONDEN

|©
Do/Vr/Mo/Di 13.30]
Do. t/m Di. 19.00

I BRIDESHEAD
|

REVISITED
l*E* Emma Thompson

Do. t/m Di. 21.30

EAGLE EYE
WE ARE EVERYWHERE

© Shia LaBeoufSr

Billy Bob Thornton

Woensdag 19.30

Mongol

©
Met: TadorotMj Asano

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel; 023-5718666

www.circjszandvoort.nl

pluspunt

• • — _ voorZa""

Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 55 Willem straat 20

2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Kennis van het fotografisch proces. samen met een creatieve

kijk. is doorslaggevend bij het maken van een kwalitatief goede

foto. Deze cursus voorziet in het verschaffen van kennis in

het fotografische proces, het maken van composities en het

corrigeren van belichting waar nodig.Tijdens deze cursus leert

ii de basisprincipes van uw camera en leert u de standaard

instellingen wijzigen.

Start maandag I 7 november I 9:30-22:00 uur

(4 bijeenkomsten)

bijdrage: € 68.00

WORKSHOPTAPAS
We gaan I soorten Tapas maken. o.a. obongidas (pittige

gehaktballetjes), gegrilde tonijn, rolletjes met parmaham, kleine

spiesjes met garnalen, champignons, etc. Uiteraard allemaal

heerlijk gemarineerd.Tot slot maken we ook nog een echt

Italiaans dessert. En alles op traditionele wijze. U krijgt alle

recepten mee naar huis zodat u alles zelf kunt namaken.

3 & 10 december

bijdrage: €37.50

Tijdstip: 15:00 tot 18:00 uur

ACTIVITEITEN

1001 dingen club

Hey. ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en heb je zin om met

andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op

woensdagmiddag.Van 15 15 tot I 7.00 uur worden er steeds

andere activiteiten gedaan.Voor € 1 .50 per keer ben je actief of

creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.

Kom eens langs en doe mecll

INFORMATIE

DE BELBUS brengt u naar de Historische Open dag van het

Genootschap "Oud Zandvoort" op zaterdag 22 november van

1 0.00 - I 5.00 uur in gebouw De Krocht

Geefu op via tel. 571 7373. een retour kost u€ 1.20.

WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Media I

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uur.

- WijkmeestersEMM
Dinsdag I 5.00-1 6.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend I 0.00-1 1 .30 uur.

Politie : I 8 november I 9.00-20.30 uur

25 november 15.00-16.30 uur

Juridisch : I 8 november I 9.00-20.30 uur

Geheugen : 20 november I 1 .00-1 2.00 uur
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SPORT KORT

Voetbal zondag
Trainer Jamal ziet zijn ploeg steeds beter op elkaar inge-

speeld raken. Afgelopen zondag werd Schoten het vuur na

aan de schenen gelegd. Echter een periode van circa 20 mi-

nuten zorgde voor de negende nederlaag op rij. Weer was

het Bilal Chakir die zijn ploeg op voorsprong bracht, een

voorsprong die Zandvoort zelfs nog in de tweede helft had.

Daarin ging het echter mis. Verslapte concentratie van de

laatste linie stond aan de wieg van drie Haarlemse doel-

punten, waarna Zandvoort weer met legen handen stond.

Zandvoort kwam nog wel dicht bij een gelijkspel. Bram

Zeitzen maakt er nog 3-2 van maar de tijd om dat derde

doelpunt, waarmee het eerste punt binnengehaald had

kunnen worden,was te kort. Zandvoort blijft met nul punten

onderaan de ranglijst staan.

AUTOSPORT

Futsal (1)

Afgelopen vrijdagavond kwam SV Zandvoort in actie in

de Korverhal. Tegenstander was Zaalvoetbalclub Onze

Gezellen (ZOG) uit Haarlem. De Zandvoorters kenden een

goede start en wisten vrij vlot uit te lopen naar 6-0. Daarna

liepen de spanningen tussen de Zandvoortse spelers op,

omdat de Haarlemmers de achterstand in rap tempo bij-

na ongedaan wisten te maken. ZOG kwam terug tot 6-4.

Dankzij een treffer aan Zandvoortse kant werd het 7-4, toch

wist ZOG nog terug te komen tot 7-5, maar dankzij het

alerte keeperswerk van Paul 5mit bleef de schade beperkt

tot deze 7-5.

Futsal (2)

Heel wat anders verging het korps van Marcel Paap.ZSC'04

kwam in actie tegen EDO in deTetterodehal.Met maarliefst

vier wisselspelers zat ZSC'04 ruim in het spelers materiaal.

Toch kwamen de Zandvoorters met 3-0 achter. ZSC'04 bleef

uiterst kalm en bekwaam voetballen waardoor ZSC'o4, on-

danks een gemiste strafschop van aanvoerder Michel van

M arm, met een 6-gwinstnaarhuisging.

Basketbal
De thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het

Umuidense Akrides ging feitelijk al in het eerste kwart

verloren. Al kwam de ploeg van coach Richard Koper in

hetderde kwart nog heel dicht bij hun tegenstanders, won
Akrides met twaalf punten verschil, 56-68. De aanvallende

mogelijkheden van Akrides kwamen al direct in het eerste

kwart duidelijk tot uiting, 4-17. Ook in het tweede kwart

was Akrides veel doeltreffender dan de Zandvoortse aan-

val, met 23-33 brak de rust aan. In de derde periode leek

Lions het tij te gaan keren. Onder aanvoering van Martin e

Loos en de onderde basket zeer sterk spelende Bereis Metz

kwam Lions halverwege het derde kwart terug tot 35-38.

De kracht om langszij te komen was echter niet aanwezig.

Daarentegen dees Arkides er een schepje boven op. Wat

Lions in het laatste kwart ook probeerde, de nederlaag

kon niet meer worden afgewend en kwam uiteindelijk

met 56-68. Toch heeft Lions in deze wedstrijd laten zien

goed basketbal te kunnen spelen. In de komende weken

zal moeten blijken of de inzet die zaterdagavond getoond

werd ook tot de broodnodige overwinningen zal leiden.

Het begint tijd te worden.

Mégane duo Ten Brinke en Hart winnen Zandvoort 500
De openingsrace in de Dutch Winter Endurance Series (WEK) is afgelopen zaterdag gewon- bekende voor Zand voort er

nen door het Renault Mégane duo Bernhard ten Brinke en David Hart. De mannen waren Ard Keff Etman ging dit sei-

_ ,
zoen in de BMW E30 met de

ongenaakbaar tiidens de Zandvoort 500.
titel aan de haal voor Keff.

Vlak voor een neutralisatie

van de race kwam de lei-

dende equipe binnen. Op

dat moment hadden Ten

Brinke en Hart een behoor-

lijke voorsprong. Tijdens deze

stop werd de race voor de

eerste keer geneutraliseerd.

De maximale snelheid is

dan zestig kilometerperuur.

Door die neutralisatie kon al-

leen mechanische pech het

leidende duo nog van de

zege afhouden. Drie kwartier

voor het einde werd de race

opnieuw geneutraliseerd,

maar daar kwam het duo

niet meer in de problemen.

In de Divisie II, waarbij de ci-

linderinhoud van de auto's

tussen de 2000 en 3000CC

zit, zat het Team Hekker

lange tijd op rozen. Tijdens

een pitstop werd benzinege-

morst op de Saker Sportscar

wat zorgde voor een klein

brandje, maar desondanks

wisten vaderen zoon Hekker

de winst te pakken. Tweede

in de klasse werden Rob de

Laat en Theo de Prenter met

een BMWCompactModified.

De derde plaats in de klasse

ging naar Leo en Sander

Etman. Deze laatste is een

In divisie III, de klasse met

auto's tot 2000CC, was het

een compleet Renault Clio-

podium, waarbij Sirnon

Knap samen met Vincent

van der Valk op de hoogste

trede mocht plaatsnemen.

Marcel Duits eindigde sa-

men met zijn vader Wim
op een tweede positie.

DunlopSportMaxxClioCup-

coureurs Martin de Kleijn en

Dennis de Borst kwamen als

derde over definish.

VoordeequipeHenkThuisen

Pim van Riet met de Honda

Civic 2,2i-cTDi verliep de race

in Divisie IV wisselend. Van

Riet, kampioen in de Clio

Cup, zette de snelste tijd

neer maarde equipe eindig-

de uiteindelijk als derde. De

winst ging naar Alex van 't

Hoffen Francesco Pastorelli,

voor Rick Abresch en Kevin

veltman.

VOETBAL - ZATERDAG

Zwakke start nekt zaterdagelftal

Omdat SV Zandvoort zaterdag in Amsterdam tegen kampi-

oenskandidaat Swift zeer zwak startte, liepen ze uiteinde-

lijk tegen een 5-1 nederlaag aan. Het verschil was bij rustal

(3-1) gemaakt en was te groot om in de tweede helft goed

te maken.

Trainer Piet Keur klaagde in

een regionaal dagblad over

de instelling van zijn spe-

lers. "We spelen alleen nog

maar in de tweede helft.

Onbegrijpelijk dat we iedere

keer zo slecht starten", zei de

geplaagde trainer. Het doet

echter niets af aan de kwali-

teitvan Swift. De degradant

van het vorige seizoen wil zo

snel mogelijk terug naar de

eerste klasse.

De Zandvoortse verdedigers

werden vaak op snelheid

geklopt en dat leverde een

aantal grote kansen op voor

Swift. In de 24e minuut was

het raak. Na een onoverzich-

telijk situatie voor de goal

was Zandvoort-keeper Boy

de Vet voor de eerste keer

deze middagverslagen.Tien

minuten later lag de bal weer

achter De Vet, na zwak ingrij-

pen van de Zandvoortse ver-

dediging. Daarna kenterde

het beeld van de wedstrijd.

Een schitterend doelpunt

van de Zandvoortse aanvoer-

der RemkoRonday, hij schoot

van zeker 25 meter in de bo-

venhoek, bracht zijn team te-

rug in de race. Echter, tegen

de verhoudingen in van het

laatste kwartier, kwam 5wift

toch weer tot scoren, 3-1.

In de tweede helft ging

Zandvoort meer druk naar

voren geven. Achterin werd

erman-op-man gespeeld en

Bas Lemrnens werd als extra

spits geposteerd. Dat zorgde

voor gevaarlijke counters van

de snelle Swift-ploeg, die de

4-1 maakte waarna de wed-

strijd was gespeeld. De vuist

die Zandvoort probeerde te

maken werd allengs kleiner

en verdween in het niet toen

Ronald Kaales zijn tweede

gele kaart kreeg en dus het

veld moest verlaten. Nog

één keer veerde iedereen die

Zandvoort een goed hart toe-

draagt op. Helaas spatte het

afstandsschot van Patrickvan

der Oord via de lat keihard

het veld weer in; het had een

ander resultaat verdiend.

Golfdames overhandigen

cheque aan Thomashuis
Vorige week dinsdag bracht Mirjam Vrees, bestuurslid van

Ladiesday Golf/ZGC Sonderland een cheque ter waarde

van € 400 aan het Thomashuis Zandvoort. Bewoner Mark

Oosterwolde en zorgonderneemster Nicole van Troost

namen de cheque in ontvangst.

Het bedrag is in ae loop van

dit jaar bijeengebracht door

de Ladiesday golfsters en

zal worden gebruikt voor de

aanschaf van een nieuwe

ven.

HetThomashuisbiedtthans

plaats aan zes relatief veel

zorgbehoevende bewoners

meteen meervoudige handi-

cap, waarondereen verstan-

delijke beperking. Er is nog

plek voor twee bewoners.

Onlangs is het eerste lus-

trum gevierd van de nog jon-

ge organisatie, die momen-

teel dertig nuizen 'in bedrijf'

telt en zelfs circa twintig in

oprichting heeft. De inspira-

tiebron en naamgever van

deze particuliere woonvor-

men is Thomas van Putten,

een gehandicapte jongen

wiens vader het idee heeft

ontwikkeld en uitgevoerd.

Helaas is Thomas in maart

2006 op 25 jarige leeftijd

overleden. Voorveel lotgeno-

ten bieden deThomashuizen

eengoedevervangingvan de

gezinssituatie. Meer infor-

matie op wwwthomashuis.

nl/Zandvoort.

ADVERTEERDERS
""

Donkzij onze adverteerders :unnen Wij u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft De dverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) OHD
Administratiekantoor Ondernemersvereniging

K. Willemse Zandvoort

Algemene uitvaartbegele ding Pvan Kleeff

Zandvoort Pluspunt

Autobedrijf KariMo RemodeBiase

Bertram & Brood 5tichting Classic Concerts

Souwens Kunststofkozijn n Uitvaartcentrum Haarlem

Café Oomstee Van Aacken Glas zetters bed rijf

Café 't Badeendje Vrljehuizenmarkt.nl

Censeenvan Lingen ZandvoortOptiek

ChinChin Zandvoortse Vereniging van

Circus Zandvoort Huurders

anzee

Dierenarts Dekker Sinterklaasactie:

DorsmanAssurantiën Bloems ierkunst Jef & Henk Bluijs

Filoxenia Greek Cuisine

Gemeente Zandvoort

Café Koper

Kroon Mode
G reeven, Makelaardij o.g. Rosarito

IJzerhandel Zantvoort Shanna'sShoe Repair

LaBonbonnière & Leatherwear

Meijer Advocaten SlingerOptiek

JS>
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Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer

maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,

badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1 e verdieping

de woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke

uitkijkt over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een

afgesleten parkeergarage.

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk

Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 265.000,-
<S>

Oosterparkstraat 26
'Frogcastle' is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die

zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de

(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de

geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin

en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer

geheel vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme

van de woning en het renoveren wil voortzetten.

Gemeentelijkmonument

Gebruiksoppervlakte ca. 105 m'

Perceeloppervlakte 169 m2

Vraagprijs* 459.000,- '

Thorbeckestraat 70
Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf

te bepalen? Het betreft een casco hoekappartementvan ca. 85 m2
direct

aan de wan del boulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan

worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken of de

badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3e verdieping

heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp en de

beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met helder

weer kunt u zelfs Noordwijken Scheven ingen zien liggen!

Inpandige berging aanwezig

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m' (exclusief balkon)

Vraagprijs* 239.000,-

•f% I*• ^"
De nieuwe woninggids is weer uit en wordt de komende dagen

j huis aan huis verspreid.

Mocht u deze niet hebben ontvangen dan horen wij dat graag

I en zullen wij voor nazending zorgen. Natuurlijk kunt u ook een

.^i gratis exemplaar bij ons kantoor ophalen.

Loop gerust bij ons naar binnen; wij zijn van

maandag t/m vrijdag geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.
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UITVERKOOP!
Vanaf 23 november

t/m zondag 7 december

alle monturen 2008

€ 15,— per stuk!

(Bij aankoop montuur + glazen

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Kwaliteitsmeter

Veilig uitgaan

SI

ml
'Sint en Piet kunnen dus

gelukkig weer veilig over straat'

Afgelopen zondag is Sinterklaas weer in Zandvoort gekomen. Ondanks de nogal woe-

lige zee, stapte de Goedheiligman om circa 12.00 uur vanuit de KNRM-reddingsboot

Annie Poulisse, waarmee hij was opgehaald, bij de rotonde op het Zandvoortse strand.

Het zag er, voor wat het weer

van afgelopen zondag be-

treft, in eerste instantie niet

bepaald goed uit. Toen de Sint

echter op zijn trouwe schim-

mel Amerigo stapte, werd

het wolkendek echter allengs

dunner en tegen de tijd dat

de stoet het Raadhuisplein

opreed, kwam zowaar de zon

door. Het plein was voor het

tweede jaar in successie af-

geladen vol met kinderen en

volwassenen. De Sint stapte

voor de Hema van zijn paard

en begaf zich te voet, samen

met de hoofdpiet, door de

mensenmassa naar het raad-

huis. Onderaan de trap stond

burgemeester Niek Meijer

Sinterklaas al op te wachten

om hem van harte welkom

te heten in zijn gemeente.

Na het zingen van een aantal

sinterklaasliedjes, was hettijd

voor een korte rondrit door

het centrum.

Om 14.00 uur begon in de

Korver Sporthal het Sint-

spektakel. 250 kinderen de-

den mee met allerlei 'Pieten-

spelletjes'. Evenwichtsbalk

lopen, touwklimmen, pakjes

door de schoorsteen mikken

en dat soort zaken die voor

Pieten heel belangrijk zijn,

werden enthousiast door de

kleine 'hulppietjes' meege-

daan. Hoogtepunt was de

komst van Sint Nicolaas die

zich nogmaals liettoezingen.

Nadat iedereen de spelronde

had afgemaakt was het weer

tijd om naar huis te gaan. Aan

de uitgang kregen alle deelne-

mertjes nog een herinnering

en de belofte van de Sint dat

zij 's avonds hun schoen moch-

ten zetten. Een spannende tijd

is weer aangebroken voor de

kleinste Zandvoorters!

vervolg op pagina 7

Volgens burgemeester Niek

Meijer is uitgaan in Zandvoort

'leuk, tot in de kleine uurtjes'.

"Het is aan ons sa men om er-

voor te zorgen dat onze gas-

ten het leuk hebben, gezellig

uit kunnen gaan en zich vei-

lig voelen", zei Meijer in zijn

toespraak. Volgens hem valt

er in Zandvoort voor wat dat

laatste betreft zeker nog wat

te winnen.

De 'Kwaliteitsmeter veilig

u itgaa n' zorgt ervoor dat alle

betrokkenen, gemeente, poli-

tie en ondernemers, proble-

men snel onderkennen en er

oplossingen voor bedenken.

Er zullen afspraken gemaakt

worden en samen zal men
voorde uitvoering gaan zorg

dragen.

'Kwaliteitsmeter veilig uit-

gaan' kan eindelijk van start.

Het is een uitvloeisel van al

drie jaar overleggen door de

partners. Na het officiële ge-

deelte namen de horecaon-

dernemers nog deel aan een

besloten workshop, waarin

vast moest worden gelegd

weike vijf overlastveroorza-

kende ergernissen als eer-

ste aangepakt zuilen gaan

worden. Ze komen er vast en

zeker uit.

x<
Messiah van G.F. Handel

o.l.v. dirigent Harry Brasser

Vrijdag 28 november 2008 Kaartverkoop:

R K. St. Aïal'hakerk, Grote Krocht Knn^lmi:- Ti o nip. Grote Krocht

Aanvang: 19.30 uur Bruna Balkenende, Grote Krocht

(zaal open: 19.00 uur) VVV Zandvoort, Bakkerstraat

Tt'ï^nuï: € 15,00 Eu op 28 november aan de zaal.

www.cla ssicconcerts.nl

Auto Strijder

Zandvoort

Eindejaarsuitkering 2008
van 50 euro - Hoort u tot

de doelgroepen?

Kijk snel in de gemeente-advertentie.

B



Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

_~ Verzorging van averledene^^f
- Begeleiding voor nabestaanden ~

- Persoonlijke aandacht voor U enüw dierbare -

Dage naclit bereikbaar

023-7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. S«feWfeitzer

Voor een stijlvol je i\'i \vrzorgde uitvaart

BURGERLIJKE STAND
8 NOVEMBER - 14 NOVEMBER 2008
Geboren:

AshleySharon,dochtervan:van Roon,Dennisen Westerman,

Priscilla

AmyCordu la, dochtervan: Kuiper, Ma reus Wilhelmus en ter

Laak.Wendeia Antoinette

CharlotteAdrianaJennieSandrine,dochtervan:van der Ham,

Ma rco Martij n en Li mat, Sandrine

Jordy, zoon van: van Maren.Wesley ElroyArie en Paap, Paula

Leokadia TrientjeJohanna Maria

Overleden:

van Buuren, Ar ie, oud 95 jaar

KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Z UtTV*41tT7iT1UTO=NTniriil ZAMTVilTICVr

Sinds 1992 uwuitvaartond.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

t 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

f!
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

ntrumhaarlem.nl

WATERSTANDEN

NOV.

Hoog

W
Laag

A
Hoog

T
Laac

E

Hoog

R
Do 20 04.25 09.05 16.46 21.35

VF! 21 05.55 10.10 18.00 22.50

Za 22 07.05 11.15 19.04

Zo 23 00.00 08.15 12.19 20.16

Ma 24 00.53 08.54 13.15 21.04

Dl 25 01.45 09.44 14.06 22.04

Wo 26 02.24 10.24 14.46 23.00

Do 27 03.09 11.15 15.19 23.37

Op 21 november 2008 zijn

TauCen y^iCCy van der Zon
40 jaar getrouwd

k 1
Lieve j>aj) en mam

\an harte flefedciteercC

M'iiïiam & Mester

Jesse

Ste-pfuxn & Mariëtïe

Ximlïerfy en Jimi

COLOFON
verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00 uur.

Overige dagen op afspraak,

Advertentie acouisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 letty@ zandvoortsecourant.nl
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Tel. 06 - 7448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl
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Mark Rutte was op

Circuit Park Zandvoort

De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Mark

Rutte, heeft vorige week een spreekbeurt gehouden in de

VIP-lounge van Circuit Park Zandvoort. De vergadering was

belegd door de regio en was tevens bedoeld om de stand-

punten ven de VVD Bloemendaal aan te scherpen voor de

naderende gemeenteraadsverkiezingen aldaar.

Een aantal promi-

nente VVD'ers was

naar het circuit ge-

komen waaronder

gedeputeerde Ton

Hooijmaijers. Hij

werddirectalaan het

begin van de avond

door circuitdirecteur

Jerry Langelaar uit-

gedaagd toen deze

in zijn openings-

speech stelde dat

het doodzonde zou zijn als

dit mooie circuit zou verdwij-

nen. Hooijmaijers beaamde

dat ruiterlijk. Hij stelde voor

dat de provincie de extra

UBO-dagen komend seizoen

gedoogd. Een ander nieuw-

tjevan Hooijmaijers: de Giro

d' Italia begint in 2010 in

Noord-Holland!

Volgens Rutte is er niets mis

mee met tussentijdse wis-

selingen van bewindslieden

(doelend op ex-minister Ella

Vogelaar). Hij sprak van een

politieke moord. Ook sprak

Rutte over de lopende ver-

kiezingen voor de diverse

Waterschappen. Hij wenste

droge voeten en lage lasten.

Voorts is hij een voorstander

van zo min mogelijk taken

voor de overheid. Al leen dat-

gene dat de burger niet kan

zou een overheidstaak moe-

ten zijn. Als laatste kwam
het rookverbod in de horeca

aan bod. Rutte noemde dat

"absurd".

Boetes voor

horecagelegenheden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hieid afgelopen

week een grote controleactie met betrekking tot het rook-

verbod in de horeca. Ook in Zandvoort werd door de VWA

gecontroleerd en werden er 11 boetes opgelegd.

In het gehele land werden af-

gelopen week 87 geldstraffen

opgelegd. Hiervan werden 65

uitgedeeld aan cafés, 12 aan

eetcafés,5aan cafetaria's en

5 overtreders behoorden tot

de overige categorieën. Het

totaal aantal boetes komt

hiermee op 481. De acties

vonden plaats in Hoogeveen

waar 12 bedrijven zich niet

aan de regels hielden en in

Enschede, waar aan 11 hore-

cagelegenheden een boete

werd uitgedeeld. Verder

vonden er acties plaats in

Utrecht (13 van de 140 be-

zochte bedrijven), Deventer

(io), B reukeien/Mijdrecht (3]

en Zandvoort (11).

Minister van Volksgezond-

heid Ab Klink heeft afgelopen

maandag aangekondigd dat

ondernemers, indien bij her-

haling geconstateerd wordt

dat ze in overtreding zijn,

zwaaraangepa kt zullen wor-

den, tot aan tijdelijke sluiting

aan toe. Overigens kan de mi-

nistereen horecavergunning

niet intrekken, dat is een be-

voegdheid van de afzonder-

lijke gemeenten.

Gedeelte college bezoekt

basisscholen
Vorige week donderdag was het de landelijk Dag van het

Respect. In dat kader hebben drie leden van het college

van B&W een aantal Zandvoortse basisscholen bezocht.

De burgemeester was bij de Oranje Nassauschool, wethou-

der Wilfred Tates bij de Nicolaasschool en de Mariaschool,

wethouder Gert Toonen bij de Duinroosschool en de Han-

nieSchaftschool.

Met de Dag van het Respect

wil men vanzelfsprekende za-

ken als beleefdheid, opstaan

voorouderen in bijvoorbeeld

het open baar vervoer en ou-

deren aanspreken in de 'u'-

vorm weer terug doen ke-

ren. Zo zijn er nog veel meer

voorbeelden te noemen die

uit respect herboren zouden

moeten worden. De tegen-

woordige multiculturele

maatschappij vereist het

eigenlijk min of meer. Het

openstaan voor vreemden,

andere godsdiensten, andere

culturen en andere gewoon-

ten behoort na mei ij kook on-

der de roemer 'respect'. Er zal

een vervolgtraject worden

afgesproken waarover u later

meer informatie krijgt.

piLlSpUnt Buitenschoolse opvang De

Ie ïoi

Spelen me

Dfessionele opvang voor uw k

n gerust hare afwezig zijn.

ren • Huiselijke sfeer • Plez

FlemingstraatSS 204IVW Zandvoort
T: 023 - 57 I 73 73 / 57 40 330 • F: 023-57 I 6 865

info:<T'pluspun tzandvoort.nl www.pluspuntzandvoortn:

CARTOON
HIJ IS ER WEER ,
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Convenant Centrum Jeugd en Gezin
Het huidige kabinet is er alles aan gelegen om te komen tot

een landelijke dekking van Centra voor Jeugd en Gezin. Op

woensdag 12 november hebben de gemeente Zandvoort en

de partners die betrokken zijn bij het op te zetten Centrum

Jeugd en Gezin in Zandvoort een intentieovereenkomst ge-

tekend, waarmee ze zich verbinden aan dit project.

Aan de ondertekening als: zorgoverleg en zorg-

gingen een aantal work- adviesteams, opvoed- en

shops vooraf met thema's opgroeiondersteuning en

jeugd- en jongerenwerk.

Onder toeziend oog van de

vele deelnemers opende

de wethouder het teken-

boek. Aan tafel de verte-

genwoordigers van de pro-

jectpartners. Van links naar

rechts: Ma nuelleMoens van

MEE Noordwest-Holland,

Margaret Brouwer van de

Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland, wethouder

Toonen, Ineke deJonge van

de GGD Kennemerland,

Annette Kroes van Kontext

en Janet van Bavel van

de Jeugd RIAGG Noord-

Holland Zuid. Zij zullen on-

der regie van de gemeente

Zandvoort gaan samenwer-

ken om dit Centrum op po-

ten te zetten.

College op vingers getikt door ombudsman
Dr. Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, heeft een on-

derzoek naar het handelen van het Zandvoortse college van

B&W ingesteld. Dit deed hij naar aanleiding van een klacht

van een Zandvoortse inwoner betreffende de toekenning

van een vrijgekomen standplaats op de Boulevard Barnaart.

De klager, in het open-

bare rapport de heer S. uit

Bentveld, beklaagde zich

bij het college omdat een

standplaatsvergunning op

de Boulevard Barnaart aan

iemand gegund was, zonder

eerst tot publicatie van de

verdeling over te gaan. Deze

publicatie zou volgens het

college na medio mei 2006

worden gepubliceerd, om-

dat dan de tijdelijke stand-

houder een eigen plaats zou

krijgen. Eiser beklaagde zich

in september 2006 bij het

college omdat de publicatie

nooit had plaatsgevondenen

de reactie op de klacht ver-

duidelijkte het college dat

zij niet tot publicatie waren

overgegaan omdat het vrij-

komen van de standplaats

was komen te vervallen. De

vergunning was aan derden

gegundter compensatie van

een eerdere toezegging van

het college welke niet kon

worden nagekomen. Tevens

was er onduidelijkheid over

de exacte plaats: ofwel bij

Riche, ofwel bij de afgang

naar kam peervereniging

Helios.

Geen gesprek

Verder beklaagde S. zich over

het feit dat hij geen afspraak

met de portefeuillehouder

kon krijgen. Het college pa-

reerde met een antwoord

waaruit blijkt dat zij dit niet

noodzakelijk achtte omdat

het gesprek alleen maar be-

doeld zou zijn om een ander

antwoord te krijgen dat de

eiser tot dan toe van de wet-

houder had gekregen. Ook

deze gang van zaken krijgt in

de ogen van de Nationale om-

budsman het predikaat "niet

behoorlijk". Uit de reacties en

opmerkingen van verzoeker

S. maakt de Nationale om-

budsman op dat erverwach-

tingen zijn ontstaan over de

mogelijkheid om een vaste

standplaats in te nemen.

"Voor S. is het echter niet

duidelijk waarom uiteinde-

lijk niet hij maar een derde

partij, toevallig de zoon van

een gemeenteraadslid, wél

een vrijgekomen standplaats

toegewezen heeft gekregen.

Omdat het college bij het ver-

geven van de standplaats ook

nog eens is afgeweken van

het gemeentelijke beleid, is

bij verzoeker begrijpelijker-

wijs een beeld ontstaan van

bewust onjuist en mogelijk

niet integer handelen", aldus

de Ombudsman.

Conclusie

De conclusie van de Nationale

ombudsman is als volgt: de

klacht over de onderzochte

gedraging van het college

van B&W van Zandvoort is

gegrond ten aanzien van het

niet publiceren van de stand-

plaats wegens strijd met het

vereiste van rechtszekerheid.

De gerezen onduidelijkheid

over de locaties,wegens strijd

met het vereiste van actieve

en adequate informatiever-

strekkingen het niet toestaan

van een gesprek,wegens strijd

met het motivenngsvereiste.

De Nationale ombudsman
geeft het college van burge-

meester en wethouders van

Zandvoort in overweging

verzoeker uitte nodigen voor

een persoonlijk gesprek en

hem excuses aan te bieden.

Het college heeft 6 weken de

tijd om te reageren.

De gemeente reageerde via de

gemeentelijke woordvoerder

Ton van Heemst:"Het college

van burgemeesteren wethou-

ders zal in de komende weken

kijken welke consequenties zij

verbindt aan het rapport van

de ombudsman."

COLUMN
Sinterklaas

Het is weer zover. De Goed-

heiligman heeft zijn intrede

gedaan in Nederland. Ik ben

gék op die oude baas. Altijd a!

geweest. Als kind zijnde vier-

den we het al. Met pepernoten.

En mierzoete, zelf gemaakt

fondant. En noga, dat we ook

zelf maakten. Van gesmolten

suiker. Uit een onooglijk steel-

pannetje werd de suiker bruin-

gebrand. De fijngestampte, zelf

gezochte en met moeite ge-

pelde beukennootjes werden

mee geroerd. Vervolgens uitge-

smeerd op het granieten aan-

recht. Wat een gepruts. Maar

ook: wat lekker.Nu haal je al die

zoetigheid bij de grootgrutter.

Of bakker. Mijn vader was al-

tijd weg. Opeens werd er hard

op de deur gebonsd. Stond de

wasmand in de gang. Vol met

cadeautjes. Hé. Plotseling was

mijn vader ook weer terugl

De on bevangenheid van een

kind. Nog steeds gen iet ik er van.

En je moet niet bij mij aanko-

men metflauwekulals'Pieten-

discriminatie'.Zo is nu eenmaal

dit gebruik. Sinterklaas met

zwarte Pieten. Trouwens. De

discussie dat Sinterklaas ach-

terhaald is lijkt me overbodig.

Het is onze traditie. Die moet

blijven bestaanlTrouwens.Wat

geweldig dat er op TV een 'ge-

baren Piet' mee was gekomen

uit Spanje. Zodat ook de dove

kindertjes mee konden genie-

ten. Toen onze eigen kinderen

volwassen waren, speelden ze

zelf voor Sint en Piet. Zoonlief

als Sint, dochter als zwarte Piet.

In het mooie Sintenpak van

hun vader. Die weer zijn moe-

der, oma dus, had genaaid op

deoudetrapnaaimachine.Tja.

Het was een bedrijvigheid van

jewelste rond de 5e december

bijons thuis.

De kerstman moet dus

nog maar vér weg blijven.

Na 5 december is het vroeg

genoeg voor de kerstboom,

kransjes, lichtjes en kerstver-

siering. Alsjeblieft.

Laten we onze Sinter- J5

klaastraditie maar zo ^

lang mogelijk in ere 5

houden. Zo veel tra- v
dities hebben we niet c
meer in Nederland. 3

J>



BETER MOBIEL
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Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Dhr/MevrNaam
Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

J Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort
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ZANDVOORT
SCHOON!?

WEG MET DIE OUDE STOELEN!

Onze e onomie blijft draaien, recessie of niet In elk huishouden

worde van tijd tot tijd nieuwe spulletjes aangeschaft. Of het nu

om het bankstel gaat, de pannen set of een nog betere radio: door

nieuw aankoop hebben we regelmatig huisraad over. Een enkele

keerw iemand uit eigen kring die dingen wel hebben; veel vaker

blijf je r mee zitten. Grofvuil lijkt dan uitkomst te bieden. Zonde,

wantd e best nog goede spullen worden in één klap vernietigd.

Hergeb ruik is hier dan wel een uitkomst! Kringloopwinkels zijn

mome teel weer helemaal in. Bijvoorbeeld De Schalm in Haarlem,

Degerr eente Zandvoort heeft hiermee een samenwerkingsover-

een kor st Als je nog bruikbare spullen hebt haalt De Schalm ze

gratis p en krijgen ze een tweede leven. Zo sla je een heleboel

vlieger in één klap: Geen nieuwe grondstoffen nodig, minder

verban iingsg.ssen en -kosten en een blije nieuwe eigener.

Heeft l bruikbare spullen? Bel de afval telefoon 023-5740200 en

via het ceuzemenu komt u bij De Schalm. Minder grofvuil aan de

wegls ook Zandvoort Schoon 1?

G«tiMt«fTte ZJndhroort

i
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EVENEMENTEN AGENDA
November week47-2008

j~ Historische open dag - Georganiseerd door GOZ.

De Krocht,io.00-15.00 uur

_- Sanne Mans - Live muziek in café Alex,

aanvang 17.00 uur

-o Classic Concerts-'TheMessiah', Agathakerk,

aanvang 19.30 uur

30
Wintermarkt- Centrum

December
13 De Babbelwagen -Voorstelling over De Bijnamen

van Zandvoorters (doorTon Drommel).

Hotel Fa ber, aanvang 20.00 uur

13 'De Jantjes' -Toneelvoorstelling van W. Hildering.

Grote krocht, aanvang 20.15 uur

14 Mainstream Jazzcombo- Live jazz in Take Five,

aanvangiö.oo uur

14 Kerstmarkt -Rommelmarkt in Pluspunt Noord,

10.00-15.00 uur

21 Classic Concerts - Protestantse Kerk

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

HMjesTnnnT 58 zundvoout

1 Iets te

1 (ver)kopen?

jg. Dierenartsenpraktijk

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 10)

nu OOK DIGITAL UIA UUU.

ZANDUOORTSECOURfiNT.ML

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Jobtide uitzendbureau

• is voor verschillende

1 DTI U C opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win keimedewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

Hoe ziet u Zandvoort?
Driejaar achtereen heeft de Zandvoortse Courant de verkiezing georganiseerd voorde

'Zandvoortervan het Jaar'. Het was een leuke actie waarbij u als lezer verschillende be-

kende en onbekende Zandvoorters hebt genomineerd. De keuze om de beste, leukste

en liefste Zandvoorter van het Jaar te kiezen wordt steeds moeilijker en daarom heeft

de Zandvoortse Courant besloten de lezers in 2008 een heel andere actie aan te bieden:

een geweldige fotowedstrijd met als thema ZO ZJö ïk ZandVOOft!

Om deel te nemen aan de fotowedstrijd vragen we om een zelfgemaakte foto in te

sturen die het beste toont hoe ü over Zandvoort denkt! Alles mag maarerzijn wel een

paar voorwaarden aan de wedstrijd verbonden waaraan u zich dient te houden.

Voorwaarden:
• Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname
• Per persoon max.i foto inleveren

• Foto digitaal aanleveren opfoto@zandvoortsecourant.nl

• Fotokwaliteit: bij voorkeur min.iMB
• Deelname alleen voor Zandvoorters

• Vermeld in email uw naam/adres/telefoon/leeftijd

• Sluitingsdatum is vrijdag 12 december

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto's. Deze geselecteerde foto's worden

uitgeprint op A^-fotopapier en opgehangen in hetVW kantoor aan de Bakkerstraat.

Zandvoorters kunnen de foto's van af 19 december daar bekijken en tot 2 januari 2009

hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

Politie biedt taart aan
Namens de politie van Zandvoort heeft teamchef Jim

Gouwe een taart aan de directie en medewerkers van

Center Parcs aangeboden. De taart staat symbool voor

de waardering die de politie heeft voor de samenwerking

tussen politie en Center Parcs.

Medewerkers van

Center Parcs ontdek-

ten vorig jaar dat

twee Roemenen de

pinautomaat van het

park van 'scimappa ra-

tuur' (apparatuur om
gegevens van pinpas-

sen te halen) hadden

voorzien. Direct werd de den de beide mannen door

politie gealarmeerd die de de rechtbank voor één jaar

beide misdadigers kon ar- achter de tralies gezet. Dit

resteren. Vorige week wer- was reden voor Gouwen om

de taart aan te bieden. "Wij

als politie zijn heel erg blij

met de medewerking die wij

van Center Parcs krijgen. Er

zijn nog veel meer gevallen

te noemen, met als grootste

voorbeeld devoorma-

lige 'slooproute'. Hie

hebben we goed sa

mengewerkt en is e

nauwelijks nog spra

ke van overlast", al-

dus Gouwen. General

manager van Center

Parcs, Boudewijn van

Vilsteren, was ervan

overtuigd dat als Center Parcs

Su n pa rks wordt, eind januari

2009, dezelfde samenwer-

king voort zal duren.

Met OOG en OOR m
jfëÉtoE BADPLAATS DOOR 11

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Tip voor Sinterklaas

Sinds een paar weken is het

boek de Draak van Kristal

van de Zandvoortse schrij-

ver Gerard Delft uit. Het

boek is een vervolg op het

succesvolle fantasieboek

Het Zwaard van Kristal,

maar het kan ook als zelf-

standig boek gelezen wor-

den. Het verhaal is geschikt

vanaf 11 jaar en is weer net

zo spannend als het eer-

ste. Het boek is al verkrijg-

baar bij boekhandel Bruna

Zandvoort.

Hij komt de Sint

Maar dan moeten Sinter-

klaas en zijn Pieten wel even

opletten als ze weer naar

Zandvoort komen. Want

vanaf 17 november is de

rotonde Zandvoorterweg/

Oosterduinweg voor maxi-

maal twee weken afgeslo-

ten vooral het autoverkeer.

Omdat de betonblokken

aan de binnenzijde van de

rotonde door zwaar ver keer

zijn losgeraakt en bescha-

digd, wordt als oplossing

nu een gewapend beton-

nen rand aangebracht. De

betonnen rand wordt ter

plaatse gestort en moet

een aantal dagen uithar-

den. Het verkeer wordt via

borden omgeleid.

Hoog bezoek

Hotel Hoogland aan de

Westerparkstraat kreeg

zondagavondavond hoog

bezoek. Na zijn intocht en

visite bij de Korversport hal,

had Sinterklaas nog één af-

spraak die hij moest nako-

men. Hotelier Floris Faber

had namelijk gevraagd

of Sinterklaas ook dit jaar

weer aanwezig wilde zijn bij

het Sinterklaasfeest waar-

voor alle buurtkinderen en

ouders waren uitgenodigd.

Met loeiende sirene's werd

Sint in vol ornaat snel door

de brandweerwagen naar

het hotel gebracht. Onder

luid gezang gingen hij en

heel veel Zwarte Pieten naar

binnen om in de eetzaal ie-

dereen persoonlijk een hand

en een cadeau te geven.

Dankjewel Sinterklaasje!

Verkeerd geparkeerd

Hoewel het in Zandvoort

overal moeilijk is om een

parkeerplaats voor je auto

te vinden, is het absoluut

niet toegestaan om een toe-

gangsweg voor ambulances

te blokkeren. Tevens geeft

het verkeersbord op de foto

aan dat stilstaan verboden is.

Ook al is de brandweerwa-

gen een hulpdienst toch zal

men zich ook aan de regels

moeten houden.

Tienjarig bestaan

Babbelwagen

Voor aanvang van de

diapresentatie van de

Babbelwagen (zie ver-

slag op pagina 18), nam
Marcel Meijer nog even

het woord om te vertellen

dat het 10 jarige bestaan

van de Babbelwagen niet

onopgemerkt voorbij gaat.

Volgend jaar wordt er een

boekje uitgegeven met fo-

to's van vroeger en nu, plus

de daarbij behorende tekst.

Zo te horen zal het een ju-

weeltje worden. Ooktoonde

Marcel een bomschuit waar

Peter Paap aan was begon-

nen maar door zijn vroegtij-

dig overlijden nooit heeft

afgemaakt. Voorzitter van

de Bomschuit Bouwclub

Jozef Bluijs heeft de boot

voltooid. Als herinnering

aan Peter Paap zal de bom-

schuit bij elke presentatie

van de Babbelwagen aan-

wezigzijn.

Bushalte

De vaste passagiers van

buslijn 80 zijn al aardig

gewend aan de nieuwe

route langs de duinen via

de Frans Zwaanstraat. De

voormalige halte 'Tolweg'

aan de Gerkestraat is met

wachtabri en al verplaats

naarde Frans Zwaanstraat,

hoek Tolweg. Ook de halte

'Huis in de Duinen' is ver-

plaatst. De omstandighe-

den bij de tijdelijke halte

aandeCorn.v.d.Werffstraat

zijn heel wat minder ge-

riefelijk. Wie daar in of uit

moet stappen komt direct

in het gras terecht en ook

de in- en afstap is voor de

oudere passagiers nogal

hoog en dus moeilijk. Is het

niet mogelijk om, net als

bij de Tolweg, een randje

tegels te leggen en de abri

van de halte 'Huis in de

Duinen'aan deGerkestraat

daar ook tijdelijk neer te

zetten? Dan kunnen ook

onze oudere inwoners vei-

liger in- en uitstappen.

Duisternis

Tijdens de landelijke

'Nacht van de nacht' op 25

oktober is de verlichting

boven in de watertoren

door de ING (koper van de

watertoren) uitgedaan.

Kennelijk is men vergeten

het licht weer aan te doen.

Het is nu wel erg donker

geworden en verontruste

omwonenden vragen zich

af of het misschien een

vaag voorteken is. Een ding

is wel verwisseld, er wap-

pert alweer een poosje een

nieuwe Zandvoortse vlag

op het hoogste punt van

het dorp!

^



DE ZANDVOORTSE WINKELIERS HETEN SINTERKLAAS
VAN HARTE WELKOM

WÊ
Ook voor leuke en praktische

kado geschenken voor de

komendeJeestdagen gaat u naar

Slinger Optiek.

Zoals:

Briletui 's

Loupen en Leesglazen

Brilkettingen

Kijkers

Meteo/buiten -hygrometers

Onderhoudsmiddelen voor uw bn
En natuurlijk Bril en Zonnebril

wuuuu.slingeroptiek

optiek LAVOGUE
Haar • Visagie

öinierAlaasaciie

10% korting op de eerste behandeling

(geldig tot 5 december)

_Jy H>. Pan Sa«tf

Van 1 december tot de Kerst

weer de gehele week geopend!

, ... „, jweg 1 - Tel. 57 170 93

TAPAS
Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim

15 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.

Hasta la vista in

CoJfaJCopeh

PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.NL9 5713546

£tos
Cadeaus voor groot en klein die

altijd verrassend goed uitpakken.

Vanaf 17 november kunnen de
kleintjes bij ons hun schoentje

komen zetten.

ort Tel.: 023-5732268

j Jdr & rlcnk

Emums
Blcöwkrltwtwè J

Vol verwachting
Klopt ons hart

Hattestraat 6} Landvoort leL 02J-J7 IZO éO

MUSIC |J STORE

Vraag gratis clubcard aan waarmee

U spaart voor korting op Games,

CDs, DVDs etc.

Vraag naar de voorwaarden !

SINTERKLAAS ACTIE
DEZE WEEK 15% KORTING!!!

OP ALLE TASSEN

GELDIG VAN 20-11-08T/M 26-11-08

Grote Krocht 23 - 2042 LT Z

Tel:023 5735002 -Ma 13:00 18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30 17:00

j\osa é* (_,ana

Bij inlevering van deze advertentie,

Hot-Stone massage of pedicure behandeling

Nu € 17,50

Rosa : 06 22 44 36 39 Carla : 06 46

www.massagebijrosa.nl

Oranjestraat 18, Zandvoort

Intocht Sinterklaas

Afgelopen zondag is Sinterklaas in goede orde aangeko-

men in Zandvoort. Ook dit jaar trok de intocht vele hon-

derden kinderen naar het strand en het Raadhuisplein.

Later in de middag waren veel kinderen afgekomen op

het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal.

Op de foto's hiernaast:

i) Veel belangstelling op het strand

2) De pietenband was ook weer aanwezig

3) Het Raadhuisplein was weer afgeladen vo

4) Alle pieten op een rij

5) Zwarte Pieten oefenen voorop de daken

•
•
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Sporen uit het verleden

Vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van

Zandvoort die je niet kunt thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens

over te vinden zijn. Met deze rubriek willen we u attent maken op de kleine en

grote sporen die nog overal te vinden zijn. En wie weet komt u op uw speur-

tocht ook wel iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie's

zijn altijd welkom.

door Ne! kerkman

Net zoals onlangs de ijsfabriek

is het spoor van deze week

een muurschildering. De tekst

'COIFFEUR' is erg vaag te lezen

maar is nog te zien opeen muur

van een woning in de Haltestraat.

Net zoals nu waren in het grijze

verleden ook in deze straat diver-

se kappers, alleen juist op deze

plek niet. Mijn vraag is: weet u

misschien welke kapper op deze

plaats, vele ja ren terug, gevestigd

was? Uw verhaal kunt u tot dins-

dag a.s. doorgeven op 023-5732752

of brengen naar: Kleine Krocht 2,

204.2 JN Zandvoort of per e-mail

sporen@zandvoortsecourant.nl.

Eventuele reactie's worden in de

volgende courant geplaatst.

J>



Krant niet

ontvangen?
BlZwmvnflinsR

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

Café Oomstee
Zaterdag 22 novemher,

..-., r. v :;.;:, 2i,0Q uur:

Nieuwe
Wintersene ntel nog meer nieuwe- DVD's.

Hoofdprijs: Weekend/Stedentrip t.w.v. € 50Q-
vQQr 5 personen! Beleef 't mee... In oamf.tr.f.

Vrijdag 2b november: JAZZ!

Los Holl artditos!
NeuSerlantlslatig tnstrume/rtetlg. oftewel; Hollandse

meezingers gespeeld door een sctieursax Sn

een roeftAralt/tarf/latln-benci. Nieuw *n spectaculair!

Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 37 27 - www.oomstea.nl

i,V'makelaar

OPENDEURinZandvoort
22 november van 12.00 tot 15.00 uur

Fenem.iplein 2/504

"bevestig uw goede gevoel tijdens de bezichtiging!"

M Réïiden Makelaardij £"^T!
enzl™

NVM Vy~J~LJ:
A, -"*"*'-"*MJ-*-"J www.hoU.indresidence.nl

(023)571 55 3]

elke donderdag
Dagschotel

a € 9,75
Grieks Restauran\Filoxeniï

Haltestraat 49 - ZanHyoort

Tel.: 023-5734920 £v
www.filoxenia.info ;

Wekelijks een

wisselend menu

Flyers

Folders

Posters

Vlaggen

Spandoeken

Beachflags

Beurssystemen

Textielbed rukking

Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255

Bedrijvenloket gemeente wordt

veelvuldig geraadpleegd

Het bedrijvenloket van de gemeente werd al in 2004 is

geïntroduceerd. Een jaar geleden heeft de komst van Hilly

Jansen als bed rijfscontactfunctionaris, geleid tot meer po-

sitieve contacten met de lokale ondernemers. Hilly is duide-

lijk een toegankelijk aanspreekpunt voor de ondernemers.

Onlangs heeft wethouder

Tates de raad de 'Evaluatie

bedrijvenloket' aangeboden.

Ineen persoonlijk gesprek ge-

ven beider hun visie op het

gevoerde beleid en de toe-

komstverwachtingen weer.

Maar eerst een aantal cijfers.

Momenteel heeft Zandvoort

16.675 inwoners met^o ar-

beidsplaatsen. In totaal zijn

er 1420 zakelijke adressen,

waaronder 212 winkels, 55

hotels/pensions, go café/res-

taurants, 39 strandpaviljoens

en 3 campings. Daarnaast

zijn hier 135 groothandels

gevestigd, houden i$g bedrij-

ven zich met bouwnijverheid

bezigen 44 met industrie. Per

jaar ontvangt Zandvoort ca.

4

miljoen bezoekers!

Interne communicatie

HillyJansen: "Als bedrijfscon-

tactfunctionaris moet ik niet

alleen bereid zijn om allerlei

zaken uit te zoeken, maar ik

moet af en toe ook de eigen

organisatie in om een wissel-

werking tot stand te brengen

tussen de ondernemer en de

gemeente. Een belangrijke

voorwaarde voor een goede

samenwerking is een duide-

lijke communicatie,"On langs

heeft de gemeente een

workshop gehouden onder

de noemer 'De Ondernemer

Centraal', waarin verschil-

lende ambtenaren de kop-

pen bij elkaar hebben gesto-

ken om met elkaar te kijker

waar de dienstverlening

aan de Zandvoortse onder-

nemers beter kan. "Ook de

samenwerking met Wilfred

Tates in zijn hoedanigheid

als wethouder Economie

en Toerisme verloopt zeer

goed. Dit geldt tevens voor

de contacten met zowel de

Ondernemersvereniging

Zandvoort (OVZ) als het

Ondernemersplatform
(OPZ)",benadrukt Hilly.

Vraag en antwoord

Binnenkort opent ook een

vernieuwd bedrijvenloket zijn

digitale deuren op de web-

sitevan de gemeente. Op dit

moment heeft de gemeente

een landelijke aansluitingop

het systeem 'Antwoord voor

bedrijven'. Het plan is om
dit uit te breiden naar een

vraag en antwoord model,

uitgesplitst per categorie. Uit

het overzicht van de onder-

nemersvragen blijkt dat er

regelmatig dezelfde vragen

voorkomen o.a. over de wet

Bibob, maar daarnaast is het

ook belangrijk om de lokale

belangen en vragen actueel

te houden. Hilly: "Een goede

site bespaart zowel tijd voor

de ondernemer als voor ons.

De streefdatum is begin

20og, want niet alleen de

webbeheerder maar ook de

verschillen de Vakafdelingen'

moeten hun expertise in-

brengen. Het e-mail adres is:

bed rijven loket©zandvoort.

nl. Vragen over complexe

zaken als een bouwstop, een

bestemmingsplanwijziging

en dergelijke kunnen soms

niet altijd direct beantwoord

worden en kosten wat meer

tijd.

Informatiepakket

Het afgelopen jaar heeft Hilly

alvelecontacten opgebouwd

met de ondernemers. Een

nieuwe ondernemer wordt

welkom geheten met een

informatiepakket, maar be-

staande zaken worden niet

vergeten. Zo kreeg bijvoor-

beeld de Etos een bloemetje

aangeboden bij hun verhui-

zing naarde Kerkstraat. Maar

ook werden eigenaren van

(leegstaande) panden aan-

geschreven met het verzoek

er eens iets aan te doen, en

dat heeft geholpen!

Volgens Hilly is het opval-

lende in Zandvoort dat de

ondernemers een zeer grote

betrokkenheid hebben met

alle evenementen; dat geldt

niet alleen voor het circuit

maarook voorde activiteiten

in het dorp en op het strand.

Zij waardeert het enorm dat

de drukke ondernemers ook

hun schouders hieronderzet-

ten onder het motto 'Je doet

het niet alleen, maar met zijn

allen!' Als het aan het bedrij-

venloket ligt, zullen er de ko-

mendejaren nog veel meer

hoogwaardige activiteiten

ontplooid gaan worden.
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Opening leerwerkafdeling Nieuw Unicum

Donderdag 13 november opende Nieuw Unicum officieel de leerwerkafdeling op de Fazan-

tenhof. Daarmee zijn ze de vijfde zorginstelling in de regio met deze nieuwe leermethode.

De leerwerkafdeling is in nauwe samenwerking met het ROC Nova College en Calibris (het

kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) tot stand gekomen.

door Nel Kerkman

De leerafdeling is volledig

gerichtopverbeteringvan de

aansluiting tussen beroeps-

onderwijs en beroepspraktijk

en kan goed inspelen op ac-

tuele onderwijsontwikkelin-

gen. Tevens is het een nieuw

concept van stagelopen

waarbij een groep leerlingen

zelfstandig en met veel ver-

antwoordelijkheid mee helpt

op een afdeling. Dit alles on-

der deskundige begeleiding

van Anita Pot, docente Nova

College en Hanny Stiemer,

praktijkbegeleidervan Nieuw

Unicum.

Arbeidsmarkt

In haar toespraak gaf Karin

Hoekstra, manager zorg en

behandeling, de belangrijk-

heid van het project aan.

"Met de te verwachten te-

korten op de arbeidsmarkt

is het belangrijk om vooral

gediplomeerd personeel te

binder. Dat binden gebeurt

bij Nieuw Unicum niet met

touwtjes maar met het aan-

bieden van een leerwerkafde-

ling, waarbij de leerlingen een

reëel beeld kunnen krijgen

van hun toekomstige beroep.

Voor de cliënten (bewoners)

is het grote voordeel van het

nieuwe concept dat er meer

personeel op de afdeling aan-

wezig is, waardoor er meer

ondersteuning mogelijk is in

de vorm van activiteiten."

Het leren staat centraal

Annemarie Reitsma (2ejaars

HBO-verpleegkundige) en

Annemiek Brons (4e jaars

MBO-verpleegkundige) ver-

telden in hun presentatie

onder meer hoe fijn het is

om niet zoals vroeger aan

het handje mee te lopen: "De

oudere leerlingen werken de

nieuwe leerlingen in en de

personeelsleden functione-

ren als vaste werkbegelei-

ders."Angelique Boerhorst (ie

jaars MBO-verpleegkundige)

en cliënt Ton Gobels verricht-

ten de openingshandeling

van het nieuwe kantoor van

de Leerwerkafdeling. Met

het doorknippen van een lint

schoot de ballonnenboog

omhoog en kon het kantoor

van binnen bezichtigd wor-

den. In het volledig ingerichte

kantoor staan drie computers

waar de leerlingen direct

toegang hebben tot Nova

Portal van het Nova College.

Twee dagdelen in de week is

docente Anita Pot bij Nieuw

Unicum aanwezig om de

werkbegeleiders en de stagi-

aires te ondersteunen.

Feestelijke afsluiting

Tot slot had Jan Kerver, regio-

manager van Ca libris, nog een

grote verrassing voor Nieuw

Unicum. Onder feestelijk ge-

kleurde confetti overhandig-

de hij na een korte toespraak

aan Diny Koop, manager staf

en facilitair, tot ieders verras-

sing een cheque met daarop

het bedrag van maar liefst

€ 18.000, de maximaal te

verkrijgen subsidie voor de

opzet en inrichting van de

leerwerkafdeling.

Provinciale subsidie voor Louis Davis Carré

De provincie heeft besloten dat de gemeente Zandvoort

€ 333.338 subsidie krijgt voor te bouwen onderdelen in

het project Louis Davis Carré. Samen met Zandvoort

ontvangen nog 9 andere gemeenten een subsidie voor

woningbouwprojecten.

De subsidie vloeit voort uit

afspraken die de provincie

net het rijk heeft gemaakt

im te komen tot het bou-

wen van 26.000 nieuwe

woningen in Noord-Holland

tussen 2005 en 2010. Het

gaat vooral om projecten

met wonen & zorg, voor

jongeren, voor starters en

betaalbaar wonen. In 2008

heeft de provincie ruim 2,5

miljoen euro verdeeld.
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Autobedrijf Zandvoort
Het APK keur station

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

1 i «1 «ttHVftf *|W* Q
't, r»HMtijt Iti—i* ml "1 fjk.|1

www-autobedrijfEandvoort, nl

-%>.* ^^ ®^ unieke locatie voor:
5 19.* \^
3 W

4 ^e " 8ezeM*8 e dag/avond
"" ^ 4

<Brailoft of partij

A
'Bedrijfsfeest of' tRemofeest

fl.1 uw wensen zijn Sespreeüfaar'.

Voor info en of Boekingen

064390693S

.ilevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
n

el 023-8882992 -www.hetbadeeiidje.nl

ZANDKORRELS

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

o

Tel.: 023-5739,,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandmoit.

72 'Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planeLnl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

"Teamsporten
bevorderen de

sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl

:

Sportraad Zandvoort

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2&4 2 59

Vooral uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Wiet garantie en KvK.

Autobedrijf TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.tra d e-a rd . n I

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om liet huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak.ook's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANPKORREILS INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Et 11 pai ikulir-e zand <oi rel word; as plaatst IL
onder de volgende voorwaarden:

*

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,-

(eXd,BTW)

4

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie van de krant, Hogeweg jg-i

2) Bruna Balkenende, Grote KrochtiS

gEVCn '

J
' SVP Elk cijfer, leesteken e

Tevens door u in te

i elke letter ofspatie in een apart vakje plaatse

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

«te e In oud

Te ,„

Het Pakhuis

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

van serviezen en glaswerk

tot meubels

en van kleding tot boeken.

Nu ook kerstartikeienü!

Kennemerweg 6

Zandvoort

De winkel is geopend op

don-vrij-zat 10-17 uur-

Touch of class

Beautysalon haar-en

unieke modecollectie.

Haltestraat 15.

Complete winter

gezichtsbeh.v.a.€ 35,- incl.

wenkbr. epileren en verven.

Gezichtsbeh. met no.i

leading Bioproduct

Neoderma en

SensationsuitdeVS.

Bel en boek nu: 7522470

of 06-48322029.

"Walkinandfindout".

Maandags gesloten.

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voet-

massage. 80 Minuten

a €40. Bel voor

afspraak: 06-34549835

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor vrouwen (v/m)

3 -10 uur p.w. Haarlem e. o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Garage te huur

van Galenstraat

€107,50 per maand

Tel.: 06-53256274

Te huur:

luxe loods met kantoor,

330 m !
. Prijs n.o.t.

Info 023-5738777 (bellen

tussen g.00 en 17.00 uur)

Medium Leo Roodveldt

25 nov. in Zandvoort.

ledere donderdag

meditatie,

vrijdags actieve meditatie,

zondag op weg naar

5
e dimensie.

Bel voor info Joke Wil lie

Saskia: 06-22487220

Gratis afhalen:

wandelwagen 'Easy Walker'

en kunststof loopauto.

Tel. 5719920

Te koop:

Zandvoortse tijdsch rift

'De Klink',38 stuks

(1999-heden) €20,

18 gebonden boeken

'Het beste boek'.

In nieuwstaat:€ 8,50.

Tel. 5713509

Te huur:

zeer mooie woning, 8om 1

,

boven bedrijfsruimte.

Huurprijs € 700 excl.

Tel. 06-5317 5104

Woningruil:

Gevraagd : ééngezins-

woning met tuin,

2 etages, 2-p. huish.

Aangeb .: riante flat,

3 slaapk., ie verdieping.

Recent gemoderniseerd.

gmichels@casema.nl,

tel. 5731283

Q(D0)O(D<D©
The Beach Pop Singers in concert

In het kader van de Kerkplein Concerten traden afgelopen

zondag The Beach Pop Singers op in de Protestantse kerk.

Een beetje vreemde eend in de klassieke bijt want het

oudste nummer van hun repertoire was het uit 1966 stam-

mende 'Somebody to love'van Oneen! Niettemin was er

genoeg publiek om van dit enthousiaste koor te genieten.

Onder leiding van de zeer ling doorgemaakt. Het was

betrokken dirigent Arno echterduidelijktehoren dat,

Westenburger heeft het met name in aanloop naar

in 2003 opgerichte koor al deauditiebij het door Hen ny

een behoorlijke ontwikke- Huisman gepresenteerde EO

Korenslag, hard geoefend is.

Daarnaast was er ook qua

uitstraling geen 'timide'

houding bij de circa dertig

zangers en zangeressen te

bespeuren.

Het over het algemeen vier-

stemming gezongen reper-

toire bestond uit echte pop-

songs uit de ja ren tachtigen

negentig, aangevuld met de

nieuwste hits. De begin song

'l've got the music in me'

van Kiki Dee zette direct de

toon, gevolgd door het altijd

mooie 'Close to you' van de

Carpenters. Het prachtige

lied 'De Speeltuin' van Marco

Borsato, geschreven ter on-

dersteuningvan destichting

WarChild.werd heel mooi en

ingetogen gezongen. Twee

primeurs waren er te be-

luisteren: het door de wisse-

lende tempi lastige 'Boogie

Wonderland' en het eigen-

tijdse nummervan Coldplay

'Viva la vida'. Een klein puntje

van kritiek betreft de solo-

optredens: niet alleen door

een microfoonstoring, maar

ook qua zuiverheid kwamen
de solisten helaas niet hele-

maal uit de verf.

Naast de ritmische onder-

steuning door drummer
Rob Spruyt verdient de in

het laatste jaar van het con-

servatorium studerende pia-

niste Julia Madjar een groot

compliment. Zij is pas sinds

begin oktober van de partij

en heeft in deze korte tijd

met veel flair ruim achttien

liederen ingestudeerd. Het

ging haar zeer goed af en

terecht kreeg zij van het ge-

hele koor een bos bloemen

overhandigd en werd zij in

het zonnetje gezet bij het

lied 'Zelfs je naam is mooi'

van Henk Westbroek.
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Groepsfoto's geven
stof tot discussie

De bijeenkomsten die het Genootschap Oud Zandvoort regel-

matig houdt in de Zandvoortse bibliotheek mogen zich altijd

verheugen in de belangstelling van de wat oudere inwoners

van Zandvoort. Ook vorige week dinsdag was de zaal weer

overvol. Deze keer toonde het echtpaar Kol oude groepsfoto's.

Originele Fado in De Krocht

Afgelopen vrijdag klonken uitsluitend Portugese klanken

in gebouw De Krocht. Bruno Costa, Zé Manel Castro en zan-

geres Filipa Cardoso uit Portugal zongen de mooiste fado

liederen. Helaas was door een gebrekkige communicatie

c.q. publiciteit slechts een handjevol mensen op de hoogte

van dit concert, waardoor velen een geweldig optreden

hebben gemist.

Fado is hét Portugese levens- plek in in het leven van iedere

lied. Een zeer gewaardeerde Portugees,want de muziek en

zangkunst, die vroeger in ar- teksten vertaalt de gemoe-

moedige kroegen werd ge- deren van zijn leven:verdriet,

zongen. Nog steeds echter melancholie,weemoed,maar

neemt fado een bijzondere ook de feeststemming.

Deze vorm van muziek is in

Nederland in het verleden

vooral bekend geworden

doorAmalia Rodrigues en

tegenwoordig door C rist in a

Branco, Dulce Pontes en

Mariza. De Nederlandse

Nynke Laverman heeft hier

ook veel succes met het ver-

tolken van de Fado... in het

Fries!

Zangeres Filipa (2g) heeft in

2004tijdens'Degrote nacht

van de Fado' in Lissabon de

eerste prijs gewonnen. Het

is haast niet voor te stellen

dat uit zo'n frêle lijfje zo'n

geweldig diepe en door-

leefde stem kan komen!

Dat is tevens de grote kracht

van de Fado: niet alleen de

zang is belangrijk maar ook

de gelaatsuitdrukking en li-

chaamstaal maken dat het

publiek, ondanks de taal-

barrière, toch de intentie

voelt. Naast Filipa werd ook

indrukwekkend en koude

rillende bezorgend gezon-

Het was een komen en

gaan van bekende gezich-

ten. Foto's van de familie

Molenaar (Bonnie] gefoto-

grafeerd op de Buureweg,

de toneelvereniging Op
Hoop van Zegen, het be-

stuur van de Zandvoortse

Reddingsbrigade en het

zaalvoetbalteam van Rinko

leverden een groot aantal

reacties, maar ook discus-

sies op over wie er nu wel of

niet op de foto's staan. Jan

Kol regisseerde het uurtje

'plaatjes kijken' perfect. Zijn

vrouw verwerkte de verkre-

gen gegevens ter plaatse in

de computer, zodat ze niet

meerverloren kunnen gaan.

Het was opmerkelijk hoe in

sommige gevallen de aan-

wezigen van mening ver-

schilden, overigens zonder

dat de strijd die soms los-

barstte uit de hand liep. Het

bleef gemoedelijk en na een

uurtje was iedereen voldaan

en vond het jammer dat het

maar zo 'kort' had geduurd.

Dergelijke middagen zijn ze-

ker een frequentere herha-

lingwaard.

Historische open dag
Aankomende zaterdag wordt de 2e historische open dag

gehouden in De Krocht. Maar liefst negen verenigingen die

een verleden hebben met Zandvoort, zullen acte de pré-

sence geven.

gen door Zé Manel Castro.

Tegelijkertijd bespeelt hij

virtuoos de uit twaalf snaren

bestaande Portugese gitaar

(guitar ra), daarbij zeer goed

ondersteund door de jeug-

dige Bruno Costa (26) op de

klassieke gitaar (viola). Sin ds

driejaarvormen zij een trio,

dat voornamelijk in Portugal

optreedt.

Doordat de Fadostijl in

Lissabon is ontstaan bren-

gen de meeste liederen een

ode aan de prachtige hoofd-

stad, zo ook deze avond.

Daarnaast, haast vanzelf-

sprekend, een eerbewijs

aan Am al ia Rodrigues. Maar

ook een prachtig vertolkt

'De schreeuw', een stuk dat

ze zelf kort voor haar dood

componeerde. Alle mense-

lijke gemoedstoestanden

kwamen aan bod en het is

(nogmaals) zeer spijtig dat

nu zo weinig mensen geno-

ten hebben van een fantas-

tisch concert.

De volgende verenigingen

zijn aanwezig: De Wurf De

Bomschuiten bouwclub,

de Historische Werkgroep

Amsterdamse Waterleiding-

duinen, de Nederlandse

Genealogische Vereniging,

het Zandvoorts Museum, de

Zandvoortse Bunkergroep,

het Juttersmu-ZEE-um, het

Cruquius Museum en het

Genootschap Oud Zandvoort.

Belangstellenden kunnen

vragen stellen over hun

Zandvoortse voorouders,

Zandvoortse klederdracht, het

maken van modellen, kennis

nemen van de geschiedenis

van bunkers uit de Tweede

Wereldoorlog, strandjut-

terij en nog veel meer. Het

Genootschap Oud Zandvoort

staat klaar met een aantal fo-

toscanners en roept iedereen

op zoveel mogelijkfoto's mee

te nemen, opdat ze ter plekke

kunnen worden ingescand.

Voor dia's wordt graag een

aparte afspraak gemaakt. De

open dag in De Krocht duurt

van 10.00 tot 15.00 uuren is

gratis toegankelijk.

CL M



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
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Malse Ierse kogelbiefstukken

3 STUKS: €6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING

Grote collectie

Riverdale kaarsen

is binnen.

Ook te zien in de bladen

At Home + Linda

van december.

Bezoek ook onze

Kerstafdeling

www.de-bode.nl

ytoerkoop,nl =^
|

Medina Woninginrichters

T(Vouw)gordiju,

TVili-ïges

TLuxïflex
f Vinyl

T Parket

ed in a-woninginrichting, a

u&e*>
Voor Pashouders

10% korting op onze wildspecialiteiten
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

FOTO MENHO GORTER

BI]

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's

WQTM

Halve prijs!

m
J&

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorietter(s)

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,-) - Pasnr .

Woonadres+huisnr

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig Ingevulde bon in een gesloten

enuelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

Betaling PER BANK

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

>on 023-5717287

Zl 06-5577 6563

Zl 06-!aS76726

gerust wat
dikkere
plakken...

Deiepas is geldig vana

met Ji december 2 009.

aam gestelde ZandvoortP

iamen met een welkomstkac

mber bij u thuis bezorgd.

ngehechte tegoedbon voor ei

!andkorrel, kunt u op een door u gewen

ijdstip gratis een Zandkorrel (mir

idvertentie) plaatsen.

Met

GMP CAFÉ 25
Erwtensoep met

roggebrood € 3,--

Maijjdag en dinsdag gesloten

Kerkstraat 25 - Iel. STOM

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Speculaas
cakeje

van 3.95 voor

2.95
Vniv vestene

anbod geldig loten met woensdag 26 november 2008

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023-5712865

o ;:
i
-.Krjiji'füfn c-n opemriqs, idc-nne . . . wip nl

Op vertoon

van de pas
20% korting d

alle dames en heren

ski/winterjassen

MARK SJERrS
internet
ww W.TTl £VU S-ji^TpS.eu

06 lÖS 6S3 37

op vertoon i'*ii de ZandvooiL^is:

Vl% koiLLL'iji op Urt tüiin-ve rttbsik

Sin terklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze acces

5% korting op onze meubelen

Koene Cleaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 441

Koene Cleaning

"Wij leveren kwaliteit op maat'

Afkomstig uit de technische wereld was het

voor Willem Koene eerst wennen om in de

schoonmaakbranche aan de slag te gaan.

Nu, tien jaar later, heeft hij ruim vijf jaar

een eigen groeiend facilitair bedrijf. "Ik ben

trots op elk project, groot en klein, want ze

zijn allemaal even belangrijk voor mij. Ik doe

het met heel veel plezier", aldus Willem.

"Ik ben van de oude stempel:

je doet het goed of je doet het

niet. Werk afraffelen komt in

mijn woordenboek niet voor. Ik

sta garant voor het leveren van

kwaliteit, want dat is waar mijn

bed rijf voor sta at", vertelt Willem.

Via onder meer mond-op-mond

reclame heeft Koene Cleaning

in Zandvoort en omstreken veel

verschillende soorten klanten aan

zich weten te binden. Denk aan

het midden -en kleinbedrijf, kanto-

ren, het gemeentehuis, medische

hu lpposten,zorginstellingen, trap-

penhuizen en Verenigingen van

Eigenaren. Verder komt Willem

met zijn team ook regelmatig bij

demensenthuis.Het mooiste aan

zijn vak noemt hij de waardering

en het contact met zijn klanten.

"Ja, dat is gewoon ontzettend

leuk! De complimenten steek ik

in mijn zak, dat neemt niemand

van me af", lacht Willem enthou-

siast. Naast het werk is er geluk-

kig ook tijd vooreen praatje:"Het

komt regelmatig voor dat ik met

de klant even gezellig een bakkie

koffie doe. Op zulke momenten

komen de verhalen los, daardoor

voel ik me ook persoonlijk erg bij

hen betrokken."

schoon, technisch onderhoud,

dakgootreiniging, gevelonder-

houd, glazenwassen, schoon-

maaktechnisch advies en de le-

vering van schoonmaakartikelen

en schoonloopmatten.

*jpZANDV00RT

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autorijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alph

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau -Gorn.Slegerstra

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Kroch

Waves Beach & Health Centre - $j

de en trends:

BibiforShoes - Kerkstrc

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg.

Wonen en onderhoud:



Grand Café Donzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Tahe Fïve
Boulevard Pnnliis Coat aay 5 Zandvoort

l
e Kerstdag

zeven=gangen Kerstdiner

69,50

2 e Kerstdag

vïjf=gangen Kerstlunch

44,50

l 'oor reserveringen:

023-5716119/info@tfaznl

*

Chocoladehuis

Wi/lemsen
Chocoladeletters

H
choxNadele?ljei3 in diverse malen en scnrlen.

Üokrataliiitalsjfs^s.

Prijzen vanal é 4,95

www,choco1adehuiswi||emsen" " -
'
"''

Voor
de
Sint

[fti o:

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

T r
"Sport is goed

voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

J*8Sportnad Zandvoort

Ook in 2009 weer eenjaar lang heel veel voordelen
met de zandvoortpas!

Met de feestdagen in het vooruitzicht, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.

Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Tevens krijgt u op e

^ANDVOPIvf
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ANDVOORT
_ AS pmt voüt hi beste vöwdekv

r wèf^èk^m wv mi w$m wtwipltwtfw

2009

•yMaMc ui£ met -i&ZonivoortPa^

Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Hoofdpiet
Wie zeker niet mag ontbreken in deze rubriek, is Zwarte

Piet. Al heel veel jaren komt Sint Nicolaas met wel 100

Zwarte Pieten naar Zandvoort. Maar er is één Zwarte Piet

die de baas is over de andere en dat is de Hoofdpiet. Hij

is de oudste, de slimste en de sterkste Piet van allemaal.

Dus ben ik op zoek gegaan naar dorpsgenoot en Hoofdpiet

Michiel.

bang voor water en heeft hij alle zwemdiploma's gehaald.

Hoofd piet is ook zeer technisch en samen met de Knutsel piet

repareren ze de stoom boot als die stuk is. Hij is een verwoede

zeiler en is net zoals Sinterklaas nooit zeeziek. "Want wat

waren de golven weer hoog dit jaar. Maar met hulp van de

grote red boot van de KNRM zijnwe keurig aan land gezet."

Het enige waar Hoofd piet niet zo handig in is, is voetballen:

"laat mij maar liever klimmen en klauteren dat vind ik veel

leuker." Natuurlijk doet hij dat niet zo vaak meer want hij

Tja, eigenlijk weet niemand precies waar Zwarte Piet van- wordt ook een dagje ouder. Daarzijn de Klim pieten voor die

daan komt. Zo rond de 19e eeuw was hijer ineens, als 'knecht' decadeau's in de schoorsteen werpen,

van Sinterklaas. 5ommige oude Piet erba zen weten te vertel-

len dat de eerste Piet een Ethiopisch slaafje Piterwas Zandvoort
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Guur weer

met winterse buien
We krijgen kouder weer eind deze week met een gure

en onstuimige noordwestenwind en waarschijnlijk ook

enkele natte sneeuwbuien in het Zandvoortse. De aan-

staande koudere fase zat al een hele tijd in de weer-

kaarten en het onvolprezen Amerikaanse weermodel

kwam er eigenlijk als eerste mee begin november.

die door Nicolaas van Myra (later Sinterklaas)

zou zijn vrijgekocht. Uit dankbaarheid is

Pieter altijd bij Nicolaas gebleven en pas

veel later kwamen er andere Pietjes bij.

Zoals deWegwijspiet, de Muziekpiet

en noem maar op.

Hoe wordt je zwarte piet?

"Dat is niet zo gemakkelijk hoor.

Natuurlijk gaat ook een Piet

naar school. Naast rekenen, taal,

gymnastiek en aardrijkskunde

(trouwens heel handig als je

Wegwijs piet wilt worden) leren we
daar nog vele andere dingen. Eerst

ben ik natuurlijk een gewone Piet ge-

weest en van de Pietenschool ben iknaa

het Hogepietencollege in Madrid gegaan. Na

een zware studie heb ik mijn Super pietendiploma

gehaald. Als gewoon Pietje kan je allerlei grappen e
Hoofdpiet

De Hoofd piet komt al heel wat jaartjes in

Zandvoort. Zo weet hijte vertellen dat

Sint Nicolaas in 1938 met de tram

kwamen dat degymnastiekver-

ooistetheater

van Zandvoort Monopole een

geweldige turndemonstra-

tie gaf. Ook waren de vlag-

en uitgestoken en alle

klokken werden geluid. Er

was nog een Zandvoorts

muziekkapel, dat voorop

liep bij de intocht. Wat een

feest was dat! Ook is Sint

Nicolaas wel eens met de trein

gekomen en heeft hij een rondrit

et een open wagen of koets door

het dorp gemaakt. "Het mooiste vind

k toch", vertelt Hoofdpiet nog even, "de

redboot en natuurlijk daarna op Amerigo door

grollen uithalen maarals Hoofd piet niet. Nee, ik moet rege- de Kerkstraat naarde burgemeester. Wat waren er weer veel

len dat alles in orde is en ik moet eronder andere voor zorgen

dat Sint Nicolaas niet omver wordt gelopen."

Hobby's

Hoofdpiet heeft zoveel hobby's dat we ons maar beperken

kindertjes op het strand en het Raadhuis aanwezig. En wat

speelde het Pietenorkest geweldig!" Op mijn vraag of er in

het grote boek nog stoute kinderen staan kijkt de Hoofdpiet

me lachend aan. "Hoe kom je daar nu bij? In Zandvoort zijn

alleen maar brave kinderen!" Ergens hoor ik hem nog iets

tot een paar. Zo is hij hoofd duiker. Stel je voor dat tijdens zeggen overeen begroting maar hij had zo een haast dat ik

een zware storm de pakjes overboord vallen, dan moet hij niet meer het fijne ervan weet. Ach ja, gelukkig is het een

met een paar Hulppieten alles opduiken. Verder is hij niet kin derfeest dat tot in lengte van jaren zal blijven.

Beaujolais Primeur bij café Neuf

Gewoontegetrouw is komende donderdag weer de intro-

ductie van de Beaujolais Primeur, de eerste wijn van het

jaar. En ook gewoontegetrouw maakt café Neuf er een

feest van, inclusief een optreden van Different Cook, de

band van Kees Koek die al eerder in Neuf heeft gespeeld.

Tijdens het optreden wordt hapjes. Daarnaast heeft

de Beaujolais Primeur ge- café Neuf een speciaal VIP

serveerd. Toegangska art en arrangement samengesteld

zijn te koop bij café Neuf a en dat bestaat uit een 5gan-

€ 7,50 en dat is dan inclu- gen verrassingsmenu van

siefeen glas Beaujolais en de chef inclusief een glas de avond is tussen 18.30 u

Beaujolais, een kopje koffie en 19.00 uur. De ervaring

en diverse hapjes voor € 35 leert dat het altijd snel gaat

per couvert. De aanvang van met de kaartverkoop dus vol

is vol.

Een flink hogedrukgebied

gaat min of meer voor an-

ker boven de Atlantische

Oceaan en strekt zich tegen

het weekeinde helemaal uit

tot IJsland en Groenland.

Een groot lagedrukgebied

als tegenhanger ziet dan

kans om via Noord-Europa

naar het zuidoosten te

zakken. Tussen deze twee

grootmachten in komt een

ijskoude noordwest- tot

noordcirculatie tot stand

die lucht van zeer hoge

breedten meevoert in zui-

delijke richting.

Die vrieslucht wordt in het

honderden kilometers lan-

ge traject over zee vele gra-

den aangewarmd alvorens

deze de kust bij Zandvoort

bereikt. Duitsland en Polen

liggen in zo'n situatie wat

'gunstiger' dan het veel

meer Noordzeegevoelige

Nederland, maar ook bij

ons zal het tegen het week-

einde slechts een graad of

6 zijn overdag, terwijl de

nachten iets landinwaarts

rond nul uitkomen.

Het Alpengebied trouwens

krijgt gegarandeerd te ma-

ken met vrachten sneeuw

en er kan op sommige
plaatsen boven de 800

meter hoogte wel tot een

meter sneeuw gaan vallen

binnen een etmaal tijd. Er

wordt dus wel een duidelijk

Do. Vr.

Temperatuur

Max 11 7-8 6 7

Min 9 5

Zon 10% 15%

Neerslag 65% 90%

Wind wnw. 5 nw. 5-6 nnw. 5-6 west 3-4

koudere trend gezet, die

mogelijk aanhoudt tot in

het begin van december.

Op deze donderdag is er

over het algemeen veel

bewolking en regent het

vooral in de avond. De rest

van deze week houden we
die periodiekewisselvallig-

heid, waarbij het vooral op

vrijdag geleidelijk minder

zacht wordt. Dan komen

er gure herfst buien op ons

af.dievanaf dan een meer

winterse lading meebren-

gen. Buien met stofhagel

en natte sneeuwvlagen

zijn dan goed mogelijk en

bovendien waait het daar-

bij hard uit het noordwes-

ten.

Na het weekeinde lijkt

het weer even wat zach-

ter te worden, maar mo-

gelijk volgt daarna weer

een herhaling van zetten

en keren de winters ge-

tinte buien weer terug.

Zo'n situatie waarin het

regelmatig koud en guur

is gedurende het voortra-

ject van de winter, pakte

voor de hoofdwinter in

een aantal gevallen goed

uit in het verleden. Dus

wellicht geen standaard

boterzachte winter deze

keer...

2 1-2

25% 15%

70% 80%

CL



Supergezellige leeskring bij de Bieb

Op 14 november organiseerde Bibliotheek Duinrand Zand-

voort een super leeskring over Twee Vrouwen, het bekende

en verfilmde boek van Harry Mulisch. Zijn roman was het

centrale boek tijdens de derde editie van de campagne Ne-

derland Leest van de Stichting Collectieve Propaganda van

het Nederlandse Boek (CPNB).

Alle leden van de openbare ven. Gestrand in Avignon

bibliotheken kregen het boek schrijft ze in ijltempo haar

cadeau en de lezers werden verhaal over de fatale liefde

aangemoedigd om in een met Sylvia. Door haar man

leeskring van gedachten te verlaten omdat ze geen kin-

wisselen, deren kunnen krijgen, begint

Laura een relatie met Sylvia.

Korte samenvatting Nadat Sylvia haar liefde voor

Laura is op weg naar Nice Laura heeft bekend, gaat ze

1 haar loeder te begra- er stiekem vandoor om een

verhouding te beginnen met

de ex-echtgenoot van haar

geliefde. In een meeslepende

vertelling verweeft Mulisch

de fatale liefde tussen Laura

en Syivia met de klassieke

noodlotsdrama'svan Orpheus

en Oidipoes.

Zandvoort leest

CespreksleiderJet Haverkamp

stelde vragen alsiwekt bijvoor-

beeld de schrijver persoonlijk

een antipathie op om zijn

boeken te lezen? Of is het de

relatie tussen twee vrouwen

die u tot denken zet? Vindt

u het verhaal Twee Vrouwen,

dat in de jaren 70 geschreven

is, gedateerd of kan het nog

geplaatst worden in deze tijd?

Niet iedereen in de kring was

gecharmeerd van de schrijver

Mulisch en daardoor ont-

stond een geanimeerde dis-

cussie. Tenslotte kwam naar

voren dat het met elkaar van

gedachten wisselen toch een

andere kijk op het boek geeft

en het nodigt uit om het boek

nogmaals te lezen. En dat is

uiteindelijk de bedoeling van

de superleeskring. Op 8 janu-

ari 20og is er een nieuwe lees-

kring, dan bij Pluspunt. Meer

informatie bij de bibliotheek.

Première van Oorlogswinter in Zandvoort

Oorlogswinter is een Nederlandse bioscoopfilm van Martin

Koolhoven, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan

Cornelis Terlouw. De film draait vanaf 27 november in de

sfeervolle Zandvoortse bioscoop en is vanaf 12 jaar toegan-

kelijk. Het aangrijpende verhaal speelt zich af in de laatste,

ijskoude winter van de Tweede Wereldoorlog.

Op 27 november wordt in

Circus Theater Zandvoort

het startschot gegeven

voor een reeks activiteiten

rond de meeslepende film

Oorlogswinter. In de eerste

plaats ontvangen lezers van

de Zandvoortse Courant via

onderstaande lezersbon

wee weken lang korting

p het bioscoopkaartje. Op
ertoon van het bioscoop-

aartje kunt u gratis de

speciale expositie over de

oorlog in het Zandvoorts

Museum bezoeken. In het

Juttersmu-ZEE-um staan

diverse oorlogsmateria-

len tentoongesteld van de

Stichting Bunkermuseum,

ook is in het Juttersmu-ZEE-

um de trailer van de film te

bezichtigen.

Activiteiten

In combinatie met uw bios-

coopkaartje zijn er nog veel

meer geweldige activitei-

ten in Zandvoort te beleven.

Op 27 november, 13 en 20

december is er een bunker-

wandeling onder leiding

van de bunker ploeg, met als

extraatje een kop snert. Bij

slecht weer wordt er uitge-

weken naar het Juttersmu-

ZEE-um met een diapresen-

tatie over de bunkers. Voor

bewoners die slecht ter been

zijn organiseert Keep them

Rolling afd. Zandvoort op

30 november een rit langs

de Zandvoortse oorlogsmo-

numenten, met een bezoek

aan den graven van de oor-

logsslachtoffers 194.0-194.5

op het oude gedeelte van

de algemene begraafplaats

Zandvoort. Deze speciale

oorlogsmonumenten route

wordt op 14 december, on-

der begeleiding, op de fiets

gemaakt. Op 21 december

geeft Marcel Meijer van de

Babbelwagen, voor aanvang

van de film in de bioscoop,

een digitale presentatie met

beelden over de afbraak en

herbouw van Zandvoort.

Tevens is er op die dag een

Keep them Rolling parade

met legervoertuigen op het

Casthuisplein.

Alle activiteiten zijn in com-

binatie met de film te boe-

ken bij Circus Zandvoort en

via de VVV Zandvoort.

Lezersbon Oorlogswinter

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangskaart a € 7,50

Maximaal 4 personen per bon

De actie loopt van 27 november t/m 10 december

Bioscoop/theater

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

HZandvoortse
Courant

Oorlogswinter, de film

Het is de ijs kou de wint er van 1945. De Tweede Wereldoor i

is nog in volle gang. In het westen van Nederland heerst

grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken

om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje

in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel die

niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.

Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral

bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Wanneer

Michiel onverwacht een opdracht krijgt, is hij vastbesloten

te bewijzen dat hij deze kan volbrengen. Hierdoor raakt hij

betrokken bij de gevaren van de oorlog.

Filmprogramma
20 t/m 26 november

r.
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dik cP the tourn De stelling:

De Zandvoortse water-

toren heeft de status

van een gemeentelijk

monument. Het is ge-

bouwd naar ontwerp

van J. Zietsma en ver-

ving de oude water-

toren die in 1943 werd

vernietigd tijdens de

Tweede Wereldoorlog.

De watertoren is cul-

tureel en industrieel

erfgoed en daarom

is het van belang de

toren te beschermen

en te behouden. Maar

ook ten omwille van

het bestemmingsplan

Middenboulevard? We

vragen het Gijs, Jerry

en Nienke.

"De watertoren mag nooit , ook niet ten omwille van

het bestemmingsplan Middenboulevard, worden gesloopt"

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid;

"De huidige watertoren is voor Zandvoort een belangrijke 'landmark'. De watertoren roept bij velen

nostalgische gevoelens op. Ik ben voor behoud van de watertoren als gemeentelijk monument voor

Zandvoort. Het CDA Zandvoort heeft vorig jaar een motie gesteund voor behoud van de watertoren,

helaas haalde deze motie niet de meerderheid in de gemeenteraad. Twee weken geleden heeft het

CDA nog een aanzet gegeven voor een 'nieuwe attractie' voor de watertoren, misschien is dit een

oplossing?"

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Gelukkig hebben wij in Zandvoort een aantal raadsleden die zich erg nuttig maken. Zij willen zich

aan de watertoren vastketenen indien men de toren wil slopen. Het is te hopen dat de toren hun

actie overleeft. Ik stel voorom appartementen in het gebouw te realiseren, zoveel mogelijk achter de

bestaande bakstenen gevel. Een variant met een totale bebouwing rond de toren vind ik afgrijselijk,

dan kan je de toren beter opblazen."

Nienke de Boer, 2 o jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:

"Ik vind dat de watertoren echt niet gesloopt mag worden. Alleen al omdat ik 'hem' zou missen als ik

elke ochtend mijn gordijnen open doe en ertegenaan kijk! De watertoren is symbolisch voor Zandvoort

en hoort gewoon bij het dorp. Een nieuw te openen restaurant boven in de toren lijkt mij een goed

idee!"

'itjeherfst-dip-tip!

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn weer in het land! Afgelopen zaterdag was de

spectaculaire intocht van de Goedheiligman. Maar dat wistje natuurlijk allang. Het is

weer tijd voor lootjes trekken, cadeautjes kopen en gedichten schrijven.

De uitje herfstdiptip van deze week: doe gezellig mee met

het Sinterklaasgevoel. Stort je in het feest van het jaar! Wie

wordt hier nou niet vrolijk van? Een handige tip: begin een

beetje op tijd met de voorbereidingen, want voor je het weet

is het pakjesavond. Maar wat als Je het al zo druk hebt met

school, werk, vrienden en uitgaan? Waar moet je de tijd van-

daan halen om ook nog eens met het Sinterklaasfeest bezig

te zijn?

Is gedichten schrijven nietje sterkste kant? En benje ook niet

originele surprises? Geen paniek. Hulp is in aantocht. De redacti

jouw een paar handige sites op een rijtje gezet. Als je zin hebt, bez

op. Zodat je altijd iets achter de hand hebt als je er echt niet me

an Jong heeft spe

ïkdeze sites en doe inspiratie

uitkomt! Havefun!

www.sintrecepten.nl
Een site met meer dan 100 Sinterklaasrecepten voor het m.

speculaas en taaitaai poppen. Altijd lekker om met pakje!

maakte snoepen warme chocolademelk met slagroom.

www.sinterklaasgedichten.com
Op deze site vind je een handige rijm machine, een rijmwi

pen plan voor het schrijvenvan een origineel zelfgeschrevi

www.sinterklaassurprises.expertpagina.nl
Een site met allemaal leuke ideeën voor het maken van sl

je verteld watje moet doen.

www.sinterklaas.startpagina.nl

Op deze site vind je zo'n beetje alles ovi

veel handige links en leuke tips.

en vano.a. pepernoten, marsepein

'ond je vol te proppen met zelfge

lordenboek, rijmtips 1

het Sinterklaasfeest. Een uitgebreide site met heel

IKnowWherelt's@
Donderdag 20 november:
Cabaretier Kasper van Kooten staat vanavond met

zijn voorstelling 'Veelvraat' op de planken van theater

Philharmon ie. In deze voorstelling vraagt hij zich af hoe

de mens eigenlijk communiceert in een wereld waarin

ereen altijd en overal bereikbaar is. Tekst, muziek,

el, acrobatiek, humor, serieuze overpeinzingen en

nitaties; Van Kooten grijpt elk middel aan om zijn

'erhaal te vertellen. Kaarten ie rang kosten € 17,50.

\anvang 20.15 uur.

1

Vrijdag 21 november:
«Vrijdagavond is een heerlijke avond om sportief te

n doen! Wat dacht je van een uurtje squashen?

In het sportcenter van Center Parcs kun jij je uitle-

>péén van de drie banen. Voor een uur betaal je

\ € 14,50. Rackets en bal zijn te huur aan de balie.

Zaterdag 22 november:
'andaage 1 he.

lm Oorlogswinter in Circus Zandvoort. Wie

heeft het meesterwerk van Jan Terlouw niet ge-

ien? Circus Zandvoort zorgt voor een première

aardige avond inclusief rode loper en een hapje

drankje! De aanvang van de voorstelling is

00 uur. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop

bij de kassa van Circus Zandvoort.

Zaterdag 22 november:
Een superfeestje inde Lichtfabriek vanavond, name-

lijk Taste-itl Onder andere Sunnery James & Ryan

Marciano, Lucien Foort.Carlta La Nina zorgen voor 'a

fine taste of real house music'! Het feest duurt van

2.30 tot 04.00 uuren kost € 15,-. Mis het niet!

COLUMN
Surprise!

Het is weer tijd voor

Sinterklaas. Ik kijk er elk

jaar naar uit, want ik vind

Sinterklaas het leukstefeest

van het jaar. Het begint

met de voorpret. Lootjes

trekken, cadeautje kopen,

het verzinnen van leuke

surprises en het schrijven

van gedichten. Voor mij is

Sinterklaas hét plaagmo-

ment van het jaar. Zo heb

ik ooit eens een keertje

mijn broer goed te pakken

gehad. Een van zijn hobby's

is vissen. Dat bracht me op

een leuk idee. Om achter de

locatie van het cadeautje te

komen moest hij eerst een

raadsel oplossen. "Vindt het

woord en sla je cadeautje

aan de haak."De letters van

het woord zaten goed ver-

stopt in mijn zelfgemaakte

'chocoladetaart' van in lau-

we bonensoep opgeloste

ontbijtkoek met aardbeien-

jam, honing, zand en veren.

Lekker smerig. Hoe viezer,

hoe beter. Ik hield het niet

meer.want mijn broer haat

het om vieze handen te krij-

gen. De rest van de familie

hield het ook niet droog. Na

een beetje gepuzzei kwam
hij achter het woord. Op

naar de vijver. Ik had het

cadeautje waterdicht inge-

pakten in de vijver gegooid.

Het mooiste vond ik dat

ik het cadeautje aan een

touw met een zware steen

had vastgebonden, zodat

het mooi in het midden

van de vijver bleef drijven.

Na veel gedoe heeft mijn

broer een heel klein lullig

pakje met vishaken van

de Sint gekregen. Gelukkig

kon mijn broererwelom la-

chen. Maar hij zei nog wel:

"Wacht maar, volgend jaar

is het payback time." Hij

heeft zijn woord gehouden.

Het jaar daarop was ik aan

de beurt. Al leen was het nu

nog een tikkeltje erger. Het

werd een koekje van eigen

deeg, alleen moest ik na het

ijskoude vijver ook nog eens

in een boom klim-

menl Surprises? J5

Altijd leuk! =



Even bijbabbelen in de Babbelwagen Messiah van Handel in Agathakerk

In hotel Faber, de stamlocatie van de Babbelwagen, was

het afgelopen zaterdagavond gezellig druk bij de diapre-

sentatie over bijnamen. Het gekozen thema was een schot

in de roos. Het leverde herkenbare beelden op en diep weg-

gezakte herinneringen kwamen te voorschijn.

Tekst en foto Nel Kerkmai

In de grote en kleine zaal

zaten de 'echte' en 'geïm-

porteerde' Zandvoorters

gebroederlijk naast

elkaar. Op twee grote

schermen werden de

afbeeldingen geprojec-

teerd en van enthousi-

ast commentaar voor-

zien door Ton Drommel.

Als geen ander weet hij

uit te leggen hoe een fami-

lie aan zijn bijnaam kwam.

"Bijnamen zijn beslist geen

scheldnamen en werden

vroeger zelfs aangetroffen in

geboorte- en overlijdensak-

tes. Iemand meteen bijnaam

hoort tot de Zandvoortse adel,

daar moet je trots op zijn",

aldus Drommel. Zo werden

bijnamen ook gebruikt als

naamgeving op huizen. De

digitale beelden waren door

Irma de Jong voorzien van bij-

passende animaties, die een

speels karakter gaven aan de

voordracht.

Volkslied

In de pauzetrakteerde Harry

Faase overheerlijke oliebol-

len, waarmee hij aangaf

waar hij zijn bijnaam aan

te danken heeft. Het leuke

van al deze avonden is dat

er altijd vanuit de zaal com-

mentaar wordt gegeven. Zo

vertelde een kleindochter

van 'Vuisie' (Paap) de

ware toedracht van

het ontstaan van de

bijnaam van haar opa.

Na bijna alle bijnamen

van Blauwe Krai,Gasco,

Pierie, Botje, Pumper,

Stompie enz. bespro-

ken te hebben werd het

tijd voor het Zandvoorts

volkslied als afsluiting.

Daarna ging de schaal

met snack's gespon-

sord door hotel Faber

langs en werd er in de late

uurtjes nog gezellig verder

gekletst over 'van wie ben jij

er ien'. Mocht u niet in de ge-

legenheid zijn geweest om
deze avond bij te wonen?

Dan is er nog een herkan-

sing op 13 december in ho-

tel Faber, Kostverloren straat

15, aanvang 20.00 uur. Van

harte aanbevolen!

Volgende week vrijdag zal het Gelders-Utrechts Cantate

orkest en koor, onder leiding van Harry Brasser, een uitvoe-

ring van de Messiah van Ceorg Friedrich Handel in de Aga-

thakerk verzorgen. Solisten zijn: Caroline Stam (sopraan),

Martine Straesser (alt), Jan van Elsacker (tenor) en Frans Fi-

selier (bas). Het is de grote productie van de stichting Clas-

sic Concerts voor 2008.

Messiah (HWV 56) is

een oratorium van G.F.

Handel, gecomponeerd

in 1741 en voor het eerst

uitgevoerd in 1742 in

Dublin. Het werk, dat

in de meeste geval-

len iets minder dan

tweeënhalf uur duurt,

wordt met name in de

Angelsaksische landen

vooral rondde Kerst uit-

gevoerd, maar ook wel

in de Paastijd. Het werk

is verdeeld in drie delen

die zich richten op specifieke de teksten, geselecteerd uit

gebeurtenissen in het leven de Oudtestamentische pro-

van Christus. Hoewel de

Messiaszich bezig houdt met

het Nieuwtestamentische

verhaal van Christus' leven,

werd een meerderheid van

fetische boeken, gebruikt

om het verhaal te vertellen.

Handel had slechts 24 dagen

nodig om het werk te com-

poneren: van 22 augustus

tot 14 september 1741. Wel

maakte hij in de loop der

tijd een aantal verschillende

versies van het meesterwerk.

Er is geen definitieve versie

van Messiah; een aanzien-

lijk aantal onderdelen, met

name de aria's, is overgele-

verd in verschillende

versies, die teruggaan

tot Handels tijd.

De Messiah wordt

op vrijdag 28 novem-

ber aanstaande in de

Agathakerk aan de

Grote Krocht uitge-

voerd. Het concert be-

gint om 19.30 uur en

de kerk gaat om 19.00

uur open. De entree

bedraagt € 15 en do-

nateurs van Classic

Concerts betalen slechts

€12. Kaarten zijn te koop bij:

Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende, beide aan de

Grote Krocht;VWZandvoort,

Bakkerstraat en op 28 no-

vember aan de entree van

de kerk.nm

Einde

Spijs- en Tjtalfefckafl

ei xover

Openingsfeest

vrijdag 28 november
van 16.00 tot 19.00 uur

Kom gezellig langs voor een

lekker drankje en hapje
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Zingen voor publiek is altijd feest

Glas-in-lood is een intrigerende

hobby geworden
Lezend in het door Pluspunt verspreide boekwerk in 2007

over de vele cursussen viel zijn oog op de aangeboden glas-

in-lood-opleiding. Tom Loos, onze bekende Zandvoortse

loodgieter, was een van de eersten die de cursus van Nora

Wiggers wilde volgen. Na een bezoek aan de open dag van

Pluspunt en kennismaking met Nora schreef hij zich samen

met zijn dochter Wendy in.

Met zijn jarenlange soldeer-

kennis en techniek was hij

misschien iets in het voor-

deelten opzichte van de vele

andere cursisten. Twee cur-

sussen achter elkaar volgde

hij en stak veel op. Ook zijn

dochter Wendy is, dankzij

de gevolgde opleiding, in-

middels een ervaren glas-in-

loodramenmaakster gewor-

den en is daarmee gedreven

en overtuigd aan de slag. De

prachtigste ramen worden

bijna aan de lopende band

gemaakt. Dat doen ze in de

werkplaats, pardon in het

atelier, aan de Pasteurstraat

waar Tom zijn inrichting van

de voormalige werkplaats

heeft aangepast aan zijn

nieuwe hobby. Tom is kleu-

renblind en kan daarom de

verschillende te gebruiken

glassoorten niet goed on-

derscheiden. Daarom heeft

hij alle glastypen een eigen

nummer gegeven zodat hij

beslist niet misgrijpt. Een

nieuwe hobby is het glas-in-

lood maken zeker geworden.

Het is duidelijk dat de glas-

in-loodcursus bij Pluspunt

al bij heel wat mensen wat

heeft losgemaakt. Veertien

maanden geleden, bij de

opening van het nieuwe

Pluspuntgebouw, startte

Nora Wiggers een speciale

opleiding om Zandvoortse

belangstellenden de kunst

van het maken van glas-in-

loodramen aan te leren. In een

mum van tijd was haar eerste

cursus volgeboekt en werd er

gezellig en met veel overgave

getekend, glas en lood gesne-

den en gesoldeerd. Wiggers is

met haar grote ervaring voor

alle deelnemers een enorme

steun en voorbeeld. Op een

sympathieke wijze weet zij

haar cursisten steeds weer

te motiveren, want het zit

ook wel eens tegen.Vanwege

de grote belangstelling werd

zelfs een tweede cursus ge-

organiseerd waarin zij de cur-

sisten van het eerste uur nog

meertechnieken van het ma-

ken van glas-in-loodramen

kon aanleren.

Ook in 2008 volgen de cur-

sussen elkaarop.Vorigeweek

maandag is alweer een dub-

bele cursus van zes weken ge-

start. Heeft u ook belangstel-

ling? Kom gewoon maandag

tussen 16.30 en 19.00 uur of

tussen 19.30 en 22.00 uur in

Pluspunt kennismaken met

Nora en haar deelnemers-

groepen. Glas-in-loodramen

maken is werkelijk een intri-

gerende hobby. Bei Pluspunt

voor meer inlichtingen:

023-5719393.

Grootse cadeaumarkt in Huize Bodaan

Zoals al enkele jaren achtereen het geval is, wordt er op

dinsdag 25 november de traditionele cadeaumarkt bij zorg-

centrum A.G. de Bodaan in Bentveld georganiseerd. Altijd

een zeer kleurrijk geheel waar veel moois en leuke cadeaus

te koop worden aangeboden.

5teeds weer is er verras- en de Kerstman) moeten

send veel te kiezen tegen natuurlijk gepast worden

zeer voordelige prijzen. En gevierd, in de stemmige

dat komt natuurlijk goed Blauwe Zaal van de Bodaan

uit want de verjaardagen zijn elk jaar weer een keur

van twee zeer overjarige van kraampjes opgebouwd

50-plussers (Sinterklaas die de meest diverse cadeau-

Een werkelijk stralend Zandvoorts koor zorgde zondag-

middagmiddag in gebouw De Krocht voor een heerlijk mu-

ziekfestival. Het Najaarsconcert van het ANBO-koor Voor

Anker met geschoolde mannen en vrouwenstemmen (van

zelfs boven de 80 jaar) wist moeiteloos het toegestroomde

publiek te boeien.

artikelen te koop aanbieden.

Ook de vele organisaties die

vrijwilligerswerk hoog in het

vaandel hebben staan zijn

wederom te gast. Uiteraard

is het daar de gehele dag

goed toeven want met een

lekker kopje koffie, thee of

ander drankje worden de

vele bezoekers gastvrij ont-

haald en kan men nog even

nagenieten van de nieuwe

aankopen voor de komende

feestdagen.

Maar liefst 21 zangstukken (alt) maar ook koordirigent

stonden op het programma Wirn de Vries ontvingen veel

die door het 40-koppige applaus voor hun perfecte

koor zuiver en melodieus ten zangstukken. Aan de piano

gehore werden gebracht, de trouwe begeleider Theo

Solisten als Martha Koper Wijnen diemet speelsgemak

(sopraan) en Afra Schaper develegevarieerdezangstuk-

ken begeleidde. Een hecht

koor waarvan de leden het

zingen voor publiek gewoon

het einde vinden. En ook dat

straalt ervan af.

Volgens koordirigenten repe-

titorWim de Vries zal het koor

in 2010 haar 40 jaar bestaan

gaan vieren. Uiteraard kun-

nen we dan ook weer op een

groots Najaarsconcert reke-

nen. Volgens De Vries zal daar-

om volgend jaar vooral een

jaarworden van hardwerken

en veel repeteren. Toch vraagt

hij ook of nieuwe leden zich

bij het koor willen aansluiten.

Er is geen leeftijdsgrens. Elke

woensdagmiddag (vanaf 14.1

5

uur) wordt er gerepeteerd in

het Gemeenschapshuis in

Zandvoort. Altijd reuze ge-

zellig en zeer leerzaam. Na

afloop van het concert ont-

vingen de solisten een bloe-

men hulde en werden ook alle

koorleden niet vergeten.

Sportclub Unicum 35 jaar

Vorige week woensdag was het weer een klein feestje op de

Brinckin Nieuw Unicum. De jarige sportclub S.C. Unicum '73

reikte traditioneel weer de prijzen uit aan de deelnemers

van de competities 'Bal over Net', rolstoeltennis en 'Jeu de

boules'. Een gezellige bijeenkomst waar de meest sportieve

deelnemers prachtige bekers in ontvangst namen.

Gerat dv.d. Bot (I) en Geratd Schilpzand

Vanwege het 35-jarig bestaan

vierde het vrijwilligerscorps

dat met een gezellig feest

aan de overkant van de weg

in pannenkoekenrestaurant

De Duinrand. Want ook de

meeste vrijwilligers zijn al

jaren elke week belangeloos

aan het werk voor de sport-

club. Een waardering die zeer

op prijs werd gesteld.

Bij de oprichting was
Sportclub Unicum '73 di-

rect al een unicum. Alleen

gehandicapten, afkomstig

uit Nieuw Unicum, waren

lid. Tafeltennis, biljarten,

rolstoelraces in en rond de

faciliteit, jeu de boules en

allerlei jaarlijkse sportdagen

waren toen de belangrijkste

sportbijeenkomsten. Binnen

Q.

vijf jaar werd het ook mo-

gelijk dat valide sporters lid

mochten worden. Een nog

grotere groei werd daardoor

mogelijk en uitbreiding, met

onder andere een tennis-

baan, maakte juist de be-

langstelling voor deze sport-

club in de directe regio van

Zandvoort en Bentveld groter.

Uit dat verre verleden over-

leefden twee afdelingen de

tijdgeest, waarin de minder

gehandicapten zelfstandig

gingen wonen en er steeds

zwaarder gehandicapten 'in-

stroomden'. Minder hand-en

armfuncties maakten onder

andere tennis en tafeltennis

minder geëigend voor deze

bewoners.Anno20o8en dus

35 jaar later zijn 50-plussers

Gerard Schilpzand en Gerard

van de Bor met een grote

groep vrijwilligers de drijven-

de krachten achter 'Bal over

Net', een aangepaste ten nis-

versie voor rolstoelers, en Jeu

de boules in eveneens aange-

paste vorm. Wekelijks zorgen

zij voorveel speelpleziervoor

tientallen gehandicapte be-

woners en belangstellenden

van buiten.
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Gemeentelijke publicatie week 47-2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 november

en de verdere in week 46 door het college genomen besluiten

zij n 18 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Eindejaarsuitkering 2008

De gemeenteraad van de gemeente Zandvoort heeft beslo-

ten uitvoering te geven aan voorgesteld beleid van het Rijk

om extra geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van

armoedebeleid.

Dit betekent dat ieder huishouden met een Inkomen tot

eindejaarsuitkering zal ontvangen van € 50,--.

Indien u bekend bent bij de gemeente Zandvoort met een

Wwb uitkering, een langdurigheidtoeslag, een toeslag ou-

deren en chronisch zieken, een toeslag voor schoolgaande

en/of sportende kinderen dan behoort u automatisch tot

de doelgroep die € 50,— gaat ontvangen. U ontvangt hier-

over deze week schriftelijk bericht. U hoeft dus zelf niets

te doen.

Wanneer u niet bekend bent bij de gemeente Zandvoort en u

denkt op grond van het bovenstaande recht te hebben op de

eenmalige eindejaarsuitkering, dan kunt u contact opnemen

met de gemeente Zandvoort en een aanvraag indienen. U

kunt dagelijks langskomen om een aanvraagformulier op te

halen of bellen met de afdeling Maatschappelijke zaken en

d ie nsverlen ing, telefoon: 5740100.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op deze toeslag

mag uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantiegeld

niet hoger zijn dan:

€ 1.069,63 voor een alleenstaande

€ 1.375,23 voor een alleenstaande ouder

€ 1.528,04 voor gehuwden/samenwonenden

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact op

met de afdeling Maatschappelijke zaken en Dienstverlening,

telefoon: 5740100.

Extra Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 november. Op de

agenda staat:

-Opening

- Loting

-Vaststellen agenda

-Vaststellen notulen van 30 september 2008

Hamerstuk:

-Welstandsnota strand

- Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Strand

en Duin

- Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein De deuren gaan om

19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant

nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de web-

site. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering

ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en

conceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage

bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen

beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur

en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM {kabel FM 104.5,

ether FM 106,9).

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 25 november vanaf

20.00 uur In de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

-Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijsten 16 oktober 2008

-Vast agendapunten

- Wijzigingsplan bestemmingsplan Kostverlorenstraat e. o.,

-Onttrekking wegennet

- Uitgangspunten erfpacht Middenboulevard

-Varianten hoorcommissie

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planningen Control vergadert op 26 november

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

open. Deentree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijsten van 14 en 15 oktober 2008

-Vaste agendapunten

-Subsidieverzoek Stichting Jazz in Zandvoort voor het organi-

seren van jazzconcerten In gebouw De Krocht

- Belastingverordeningen 2009

Begrotingsrapportage 2008-3 (Berap 3)

Plankosten project Middenboulevard

Rondvraag

Grondexploitatie Louis Davidscarré

Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Begro tingswijzig ingen

Opgrond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet lig-

gen de begroiirig-ïwiiiigingen van de agendapunten die op 9

december 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden

voorgelegd, inclusief de begrotingsrapportage 2008-3, en u ' e

financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden

tot en met 9 december 2008 ter inzage bij de balie van het

Commissie Welstand en Monumenten

Op 20 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord artikel 3.8

WRO met bijbehorende Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 november

2008 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem-

mingsplan Boulevard Noord.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied

dat wordt begrensd door:

- de Burg. Van Alphenstraat;

de Van Speijkstraat;

het Stationsplein;

de Ir. E.J.J. Kuindersstraat:

de Zeestraat;

de Burg. Engelbertsstraat:

de Van Heemkerckstraat;

de Boulevard Barnaart.

Het bestemmingsplan moet voldoen aan het geldende

Europees-, rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. Beslo-

ten Is om zoveel mogelijk de feitelijke situatie in het be-

stemmingsplan vast te leggen. Het plan heeft daarom een

hoofdzakelijk conserverend karakter. Daarnaast wordt In

het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om onder

bepaalde in het plan beschreven voorwaarden de paviljoens

langs de Boulevard Barnaart beperkt fysiek en functioneel

uitte breiden.

Te rin zagelegg ing

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een plankaart,

toelichting en regels, ligt gedurende de openingstijden ter

inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis (ingang

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34 te Zandvoort.

Zienswijzeterm ijn

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.

SJviftehjk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij

de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor een

monde! nge reactie kan contact worden opgenomen met de

heerA. Hoogesteger (juridisch), bereikbaar onder nummer 06

-5468 50 57 of mevrouw T. Versteegen (stedenbouwkundig),

bereikbaar onder nummer 023- 57401 00.

Gemeente Zandvoort

Ontheffing Wet geluidhinder ioiiikeicn noa en nobj

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend

dat zij voornemenszijn om ten behoeve van het bestemmings-

plan "Boulevard Noord" een besluit te nemen tot het vaststel-

len van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare

geluidsbelasting (verkeerslawaai) als bedoeld in artikel 110a

van de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op de

paviljoens Boulevard Barnaart 14 em6.

Procedure

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 november 2008

gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het

gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare biblio-

theek, Prinsesseweg 34te Zandvoort

Gedurende de termijn van de termzaoelegeinp tan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden

bij het college van Burgemeester en wethouders (Postbus 2,

2040 AA Zand voort). Voor een mondelinge reactie kan contact

worden opgenomen met de heer A. Hoogesteger, bereikbaar

onder nummer 06- 5468 50 57.

Ingekomen vergunnmgenaanvragen

Bouw-, sloop- en redameaanvragen

Zandvoort:

- Linnaeusstraat 1 t/m 11, sloop riolering, ingekomen 10 novem-

ber 2008,2008-2085.

- Burgemeester v.Alphenstraat 108, vernieuwen race control

tower, ingekomen 10 november 2008, 2008-211 Rv 2e fase.

-Kerkplein 6, plaatsen terrasschotten, ingekomen 12 november

2008,2008-212LV.

- Dorpsplein 2, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw, inge-

komen 12 november 2008, 2008-213LV.

Bentveld:

- Groot Bentveld 1-3, gedeeltelijk veranderen tuinmuur, inge-

komen 11 november 20o8,20o8-2ioRv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Zandvoortselaan 127, één populier, aanvraag ingekomen 23

oktober 2008, overlast.

- Parnassialaan 19, één berk, aanvraag ingekomen 24 oktober

2008, berk is van slechte kwaliteit.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

opsriingsïijc.ei'i Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Kostverlorenpark, 70 bomen, div

novembei 2008

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

om voorlopige voorziening indienen bij de president van de

rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-

gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

g'if-iTiccht geheven.

Verkeersmaatregelen feestmarkt 2008

Het college van Burgemeesteren Wethouders meldt het instel-

len van de volgende maatregelen i.v.m. de feestmarkt 2008:

1. de plaatsing van fysieke maatregelen inclusief een geslo-

tenverklaring door het plaatsen van de borden model Coi van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

ïggo op de volgende locaties:

- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat legen

te gaan;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

straat;

- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

n de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

n de Willem straat direct ten westen van de Prinsesseweg;

n de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;

- in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan) direct

ten westen van de Koninginneweg;

- in de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davids-

- In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de Louis

Davidsstraat;

- in de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;

- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

- In de Swaluëstraat direct ten noorden van het Gasthuis-

plein;

- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Swaluëstraat;

- op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aansluiting

met de Gasthuisstraat;

- op het Dorpsplein direct ten oosten van de Sandrinastraat;

- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat:

2. op woensdag 26 november 2008 de borden Eoi (Verboden

te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens iggo met onderbord 'zondag aanstaande' te

plaatsen op de locatie van de feestmarkt 2008 om zodoende

de locatie vrij te houden van geparkeerde auto's;

3. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 29 november

2008 na 12.00 uur tot en met maandag 1 december 2008 tot

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (02
) 57402 00, óf vu op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief n aarde

klachten coördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 16.00 uur

Donderdag: 08.30 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvc oreen

beperkt aantal zaken terecht: pasp sorten en rijbewijze ne.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en di renbegraafplaats an de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 l ur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen col leg elid doet u via het centrale

telefoonnummer Daarbij geeft uaa n waarover u het co egelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u e ;rst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gew enste bouwplanne is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 u ur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van anen in Zandvoort



Zandvoortse Courant* nummer 47* 20 NOVEMBER 2008

ADVENTURE RACE

Pepijn Paap 3
e tijdens NK Adventure Race

Anderhalve week geleden vond in de Belgische Ardennen

het Nederlands, en Belgisch, Kampioenschap Adventure

Race plaats. Een 225 km lange wedstrijd die lopend, met

de mountainbike, kayak, klimmend en oriënterend moest

worden afgelegd. De deelnemers hadden tussen de 24 en

30 uur de tijd om het parcours te slechten.

—rv ~T—

Onze plaatsgenoot Pepijn

Paap deed dit keer mee in

het mixed klassement sa-

men met José Hamer en

met als doelstelling het po-

diumte halen. Miezerige re-

gen afgewisseld met flinke

plensbuien, modderachtige

en sompige bospaden, koud

waterdoorwadingen en een

nacht met temperaturen

rondom het vriespunt wa-

ren de uitdaging.

Al snel bleek dat het geen

eenvoudige wedstrijd was,

het glooiende terrein en

moeder natuur maakten het

een ware slijtageslag. Van

de 31 teams zijn eri4 (!) uit-

gevallen. Met name de kou

eiste zijn tol. Paap en Hamer

probeerden goed voor el kaar

te zorgen en zaten goed in

de wedstrijd. Er werden de

eerste 20 uur geen naviga-

tiefouten gemaakt en alle

controlepunten werden sim-

pel gevonden. Natuurlijke

obstakels werden overwon-

nen, bijvoorbeeld door mid-

den in de nacht tot navel-

hoogte de ijskoude rivier

de Warche al lopende te

doorkruizen. Rond een uur

of 5 in de ochtend begon de

vermoeidheid op te spelen

en was de scherpte er een

beetje vanaf. Kleine foutjes

werden gemaakt waardoor

niet meerdeoptimale route

gekozen werd.

Helaas werden de mannen

vroeg in de ochtend gecon-

fronteerd met een lekke

band die vervangen moest

worden. Door de bizarre

modderachtige omstandig-

heden verloor het team een

dik uurtijd door aan defi ets

te sleutelen. De modder was

zo hardnekkig dat de onder-

delen de nodig waren om de

band te vervangen, niet los

te krijgen waren. Het duo

besloten toen om tactisch

gezien een aantal punten

over te slaan en richting

finish te gaan. Elke 5 mi-

nuten na 13.30 uur over de

finish zou namelijk straf-

punten opleveren. Het team

finishte, na 29 uur ploeteren,

een uur binnen de tijd om-

dat het laatste deel van het

parcours simpeler was dan

verwacht. Achteraf bleek dat

het team opi punt na de 2e

plaats had gemist, maar ze

waren uitersttevreden met

hun derde plaats. Paap en

Hamer gaan zich nu voor-

bereiden op het wereld kam-

pioenschap volgend jaar in

Portugal.

Moeizame winst ZSC'04
Het was afgelopen vrijdag een moeilijke avondje futsal voor

ZSC'04. 'n de Korverhal ontving de Zandvoortse ploeg Pro-

motie De Eersteling uit Badhoevedorp, die op dit moment in

de onderste regionen van de tweede klasse verblijft. ZSC'04

echter speelt mee voor de eerste periodetitel.

De wedstrijd kenmerkte zich

doordat bij ZSC'04 de op-

drachten niet goed werden

uitgevoerd. Ondanks de ver-

woede pogingen van de coa-

ches Vincent Fleersen Marcel

Paap, om ZSC'04 bij de leste

houden. "Het was gewoon

uitvoerden, kwamen we in de

problemen. Op het moment
dat we dit weer wel deden en

extra gas gaven, maakten we

gewoon weer de doelpun-

ten", aldus coach Paap.

In de eerste helft nam ZSC'04

heel simpel. Zodra je zag dat weliswaar een voorsprong,

mensen hun taak niet goed maar de Badhoevedorpers

kwamen voor rust toch weer

op gelijke hoogte, 2-2. Na de

rust begon het bij ZSC'04 iets

beter te draaien. Uiteindelijk

wonnen deZandvoorters het

duel met 6-4, maar over de

gehele wedstrijd genomen

kan het spel van Zandvoortse

zijde toch slecht genoemd

worden.

Door de winst blijft ZSC'04

wel zicht houden op de pe-

riodetitel. Als op woensdag

3 december tegen United

wordt gewonnen, dan heeft

ZSC'o4deze titel.

SOFTBAL

Softballers in 3
e klasse

De KNBSB heeft de voorlopige competitie-indelingen voor het seizoen 2009 gepubliceerd.

De heren van ZSC doen na het kampioenschap van vorig jaar een stapje omhoog naar de

3e klasse D. De dames zijn opnieuw ingedeeld in de 6e klasse E.

De 3e klasse D is een regi-

onaal getinte afdeling met

voor het grootste deel stan-

daardteams. De ZSC-heren

ontmoeten in deze klasse

AMVJ/US (Amsterdam),

BASKETBAL

Bad hoevedorp, Tl W/ De dames van ZSC treffen

Survivors (Diemen), RCH/ als tegenstandsters DSS 6,

Pinguins 2 (Heemstede) en Olympia 7 en 8, Schoten 2,

de Haarlemse teams DSS THB 4 en Flags 2. De com-

2, Kinheim, Olympia H en petitie begint op 11 april

Sparks. 2009.

Heren en dames zonder punten
Het is het herenteam van The Lions zaterdag niet gelukt om de routiniers van Akrides 4

met een nederlaag naar huis te sturen. In de Korver Sporthal werd een 59-74 nederlaag

geleden. Het damesteam heeft opnieuw een wedstrijd met klein verschil verloren. In de

Amsterdamse Apollohal waren The Falcons met 46-42 te sterk.

Bij de heren begon het al

in het eerste kwart en dan

vooral tegen het einde

daarvan. Akrides kreeg van

de Zandvoortse verdediging

de gelegenheid om tot 4
keer toe aan te leggen van

buiten de driepuntscirkel

en alle 4 de schoten gleden

probleemloos door de ring;

dan sta je ineens achter met

27-14. Het tweede kwart

gaf een andere aanblik.

Zandvoort begon te sco-

ren en verdedigde strakker

waa rdoor vooral de driepun-

tenkoning aan Umuidense

kant het een stuk moeilijker

kreeg.

Na de thee was het weer

Akrides dat de schrijver

het meeste werk bezorgde.

Zandvoort moest wat meer

aanvallend gaan spelen maar

als de schoten niet vallen,

houdt het gewoon op. Ook

nu. Met 8 punten achter-

stand begon Lions aan een

bijna onmogelijke opgave

om dit geroutineerde team

te vers laan. Uiteindelijk werd

met 15 punten verschil verlo-

ren, 59-74.

Dames
Coach Richard Koper kon he-

laas niet over de steeds meer

in vorm komende Bereis Metz

beschikken en dat merkje di-

rect onder het bord in zowel

deverdedigingalsindeaan-

val. Het verschil werd in het

eerste kwart duidelijk. Lions

was toen een groot aantal

minuten niet in staat de

bal door de ring te mikken.

Daarna ontstond een span-

nende strijd die uiteindelijk

in Amsterdams voordeel ein-

digde. Complimenten kreeg

Kim Monteauban van haar

coach voor haar getoonde

spel en inzet:"Kim heeft zeer

sterk gespeeld. Zowel aanval-

lend als verdedigend was zij

overal te vinden en scoorde

terloops ook nog een 7 pun-

ten. Voor de rest kan ik spre-

ken van een offdayvan mijn

team. Ik vond dit de slecht-

ste wedstrijd van dit seizoen.

Nu gaan verlieswedstrijden

doorwerken daarom hoop ik

dat we snel uit die negatieve

spiraal komen."

De eerstkomende wedstrijd

voorde Zandvoortse heren is

op 29 november aanstaan-

de als de reserves van Onze

Gezellen te gast zullen zijn

in Zandvoort. Deze wedstrijd

begint om 19.15 uur. Het da-

mesteam speelt komende

zaterdag een thuiswedstrijd

tegen AMVJ. Die wedstrijd

begint om 17.30 uur.

VOETBAL -

Zaterdagelftal heeft het moeilijk

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort is er zaterdag niet in geslaagd om Marken een slag

toe te dienen. Op het voormalige eiland waren onze plaatsgenoten zeker niet de minste

partij maar ze konden opnieuw het doel niet vinden. Ondanks een redelijk groot over-

wicht, met name tijdens de 2e helft, en een aantal grote kansen werd er verloren met 2-0.

Hierdoor dreigt Zandvoort naar de onderste regionen van de 2e klasse A af te zakken.

VOETBAL - zondag

"Wij waren bijna de hele

wedstrijd de betere ploeg en

speelden veel meer op hun

helft dan zij bij ons. De beide

doelpunten zijn uit counters

gekomen. Ik maak mij niet

zo druk dat we niet scoren,

we krijgen pas problemen

als we niet meer creëren en

dat is nog steeds het geval.

Als Nigel Berg de kansen uit

de eerste helft voor 50% had

benut, sta je gewoon met

0-2 voor bij rust. Ik denk ook

dat de bovenste vier ploegen

voor ons te hoog gegrepen

zijn maar dat is niet erg. We
hebben een jong team en

dat moet nog helemaal ge-

vormd worden",zegt een nog

niet verslagen Piet Keur. Hij

heeft gelijk. Zandvoort be-

gon fel aan de wedstrijd en

liet zich de kaas niet van het

HANDBAL

brood eten en speelde voort-

varend, veelal op de helft van

de gastheren. Deze konden

zich beperken tot counteren

en dat gebeurde dan ook. In

de 17e minuut kon keeper

Boy de Vet in eerste instantie

een hard schot nog stoppen,

maar de rebound verdween

achter de Zandvoortse sluit-

post. Daarna was het eigen-

lijk alleen maar Zandvoort

dat domineerde echter, zoals

al vermeld, onder resultaat.

En kwartier na rust was het

weer Marken dat De Vet

het nakijken gaf en een vei-

lige marge van 2 doelpun-

ten kreeg. Ondertussen had

Berg de nodige kansen om
zeep geholpen waarvan er

een zeker een doelpunt had

moeten worden. Alleen voor

de keeper wachtte hij te lang

met schieten waa rdoor er als-

nog een Markens been in de

weg zat. Wat Zandvoort ook

probeerde het lukte gewoon

niet en toen Sven van Nes zijn

tweede gele kaart kreeg was

het over. Opnieuw een ne-

derlaagzonder zelf te scoren.

"Zaterdag wordt voor ons een

cruciale wedstrijd. Dan spelen

we de inhaalwedstrijd tegen

in mijn ogen een van de min-

ste ploegen u it de competitie,

WV-HEDW. Deze wedstrijd

moet hoe dan ook gewon-

nen worden. Ik voorspel dus

niet bepaald een mooiewed-

strijd", sluit Keur af. Overige

uitslagen 2e klasse A: HCSC
- DWA: 2-1; Monnickendam
- Amstelveen: i-i; HBOK -

ZCFC 6-2en Ken nemer land

-Swift 2-0.

Verlies handbalsters ZSC

Het dames zaalhandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd

tegen Zeeburg 2 in Diemen niet met een overwinning

kunnen afsluiten. Na een 9-6 achterstand bij de rust werd

uiteindelijk met 18-12 verloren.

In het beginvan de wedstrijd van Rhee met een been bles-

was er een gelijkopgaande sure uitviel, werd het nog

strijd, waarin Zeeburg gelei- moeilijkerdan hetalwasvoor

del ij kaan een overwicht kon de Zandvoortse dames. In de

opbouwen. Nadat Daphina 2e helft zag ZSC geen kans de

achterstand weg te werken.

Zeeburg wist de voorsprong

zelfs te vergroten tot zes

doelpunten. Het werd uit-

eindelijk een duidelijke 18-12

nederlaag voor ZSC. Romena

Daniels maakte 5 doel punten-

voor ZSC en Charisa Koning

4. Laura Koning, Daphina van

Rhee en Martina Balk scoor-

den iederéén doelpunt.

Eerste zondagse punt is binnen
Het heeft even geduurd maar nu is dan eindelijk het eerste

punt binnen. SV Zandvoort zondag heeft uit bij mede-

kandidaat degradant Geel Wit een gelijkspel uit de strijd

weten te halen en staat nu niet meer puntloos onderaan.

DemannenvantrainerJamal

hebben nog en lange weg te

gaan maarvorige week con-

stateerde deze krant al dat

er vooruitgang geboekt is.

In Haarlem, onder de rook

van de kathedraal, ontstond

een wedstrijd met twee ge-

zichten. De eerste helft was

duidelijk voor onze plaatsge-

noten die dooreen doelpunt

van Ahmet Bayal een voor-

sprong konden nemen die

ze tot de rust vast wisten te

houden. Het tweede bedrijf

echter kenmerkte zich door

een steeds sterker spelend

Geel Wit. Het kon eigenlijk

niet anders dan dat de gast-

heren lanszij zouden komen.

Dat geschiedde dan ook en

dan houdt je als Zand voort -

supporter weer de billen

dichtgeknepen. Gelukkig

was Zandvoort nu wel in

staat om de aanvallen van

de gastheren te pareren en

konden na het laatste fluit-

signaal eindelijk het eerste

punt 'omarmen'. Komende

zondag speelt het zondagel-

ftal van 5V Zandvoort niet.

Overige uitslagen 4e klasse

DiConcordia -Zwanenburg:

4-1; Bloemendaal - Olympia

Haarlem: 3-0 (!); SVIJ - De

Brug: 3 — o;DSK-Ripperda:o
-3 en Al liance '22 -Schoten:

3-0.

Nacht van de Samurai
Maar liefst 85 jeugdige judoka's hebben vorige week vrijdag de Nacht van de Samurai

in en rond de Zandvoortse vestiging van Kenamju meegemaakt. Zij kregen onderricht in

allerlei soorten Japanse (vecht)kunst, en spel, en bleven slapen en ontbijten in de dojo.

Ookwerd eronder leidingvan wat judo-oefeningen door- debegeleidingiszeerenthou-

een aantal 'grote namen' uit genomen. Eveneens stond er siast", blikt Marcel van Rhee

de Nederlandse judowereld, een strandt ra in ing op het pro- van Kenamju Zandvoort te-

waa ronder Henk Grol (brons gram ma. "Het is steeds weer rug. Toen de deelnemers uit-

op de Olympisch e Spelen van een feest alsweditorgani- eindelijk weer naar huis ging

Beijing) en zijn Olympische ju- seren. De jeugd geniet ervan, kregen ze nog een aandenken

docoach Maarten Arens,flink Maar niet alleen de jeugd, ook aan deze bijzondere nacht.

ADVERTEERDERS
(In alfabetische volgorde) ierenarts Dekker Van Aacken Glaszettersbe drijf

AdministratiekantoorK.W Dorsman Assurantiën Van der Heijden Makelaar

Algemene uitvaartbegeleic FiloxeniaGreek Cuisine

Zandvoort IJzerhandel Zantvoort Sinterklaasactie:

Auto Strijder Jobtide BloemsierkunstJef& He kBluijs

Autobedrijf KariMo Laurel& Hardy Café Koper

Autobed rijf Za ndvoort MeijerAdvocaten Etos

BertramSi Brood OHD Kroon Mode
Beter Mobiel PvanKleeff Lavogue

Café Oomstee Pluspunt Boomhut Massage bij Rosa

Café 't Badeendje Printing People Mus ie Store

Cense en van Lingen Sea Optiek Parfumerie Moerenburg

ChocoladehuisWillemsen Stichting Classic Concerts Shanna'sShoe Repair

Circus zandvoort Tflke Five & Leatherwear

Danzee Uitvaartcentrum Haarlem SlingerOptiek

JS>



Jhr. P.N. QuarlesvanUffordlaan2, 2042PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715 Eli WWW.CVl.nU (Ver)koop,(ver)huur, beheer, taxatie

^^mkt.mmx^.f

Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand

van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaapkamers, heerlijke ruime

L-vormige woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige

tuin op het zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto's.

* Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

* Alle ruimtes zijn zeer royaal

* Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

* Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station

* Gebruiksoppervlakte ca. 170 m2

Vraagprijs € 575.000,-—f^mm

Celsiusstraat 200
Altijd al gelijkvloers willen wonen maar liever niet in een flat? Dan kunt u

overwegen om deze patio-bungalow te komen bekijken. Deze nagenoeg

vrijstaande 4 kamer (voorheen 5 kamers) woning beschikt overeen

achterom en parkeren op eigen terrein en is uitermate geschikt voor praktijk

of kantoor aan huis. Het kleinschalige winkelcentrum van Zandvoort Noord

ligt op steenworp afstand evenals de duinen en de bushalte naar onder

andere het centrum en het strand.

• Patio met achterom

• Gebruiksoppervlakte ca. 1 10 m'

Jac.van Heemskerckstraat 17

Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de

buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de leverdieping

is prachtig gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2

slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten.

• Eigen parkeerterrein, bergingindeonderbouw
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Op loopafstand van het centrum en station

- Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2
(ind. het balkon)

Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer appartement met

zonnig balkon op hetwesten en een vleugje zeezicht. Complex Westerduin

is tussen het gezellige centrum en het strand gesitueerd en beschikt over

Betreft appartement op de T verdieping.

Inpandige berging

Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: €209.000,-- &>

Jan Snijerplein 3

In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit vrijstaande

woonhuis met oprit voor 2 auto's, besloten tuintje, 2 schuurtjes en 5

slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain). Het huis is rond 197Ë gebouwd,

beschikt over 4 woonlagen en is zeker uw bezoek waard.

* Sfeervolle woonkamer met balkenplafond

* Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Begane grond beschikt overeen plavuizenvloer

• Gebruiksopp. ca. 150 mz

,
perceelopp. 143 m2

Vraagprijs € 450.000,- <g>

Thorbeckestraat 70
Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf

te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. Ë5 m2
direct

aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan

worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken

of de badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3
e

verdieping heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp

en de beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met

helder weer kunt u zelfs Noordwijk en Scheveningen zien liggen!

• Inpandige berging aanwezig

* Gebruiksoppervlakte ca. B5m2
(exclusief balkon)

Vraagprijs €239.000,-
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CTUEEL
, Doe mee met

fotowedstrijd

rtCTUEEL
Wethouder biedt

excuses aan

\
4$B»"m '

Oerdonker met sesam
400 gram € 1,25

Stap eens binnen voor het

'Heerlijk avondje assortimen

Banketletter, Banketstaaf,

heerlijke speculaasjes mét of z nier

amandel, Speculaasbrokken en een

uitgebreid assortiment SINT en 'Ibl

chocolade en marsepein

Raadhuisplein 14

"^ T. 023-573 64 61 -Zandvoor )

ADV
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Arbeids-, hum enstrifrecl

Echtscheidingen, (verweer) in

Mm gratietecnl

VBrepranckweg 1, Haarlem

02? -534 7156

[BdvGGrgra ,]..

(kvnorgefti anderde recht* 'C

m
SflLE

m.u.u. accessoires

Kerkstraat 6a

Perikelen busbaan

'Die aardige wethouder heeft

alweer zijn excuses aangeboden'

Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker vindt dat er verder geen onder-

zoek hoeft plaats te hebben naar het aantal sterfgevallen bij woon- en zorgcentrum Huis

in de Duinen in Zandvoort. Bussemaker heeft dat gemeld in antwoord op vragen van

Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV). Volgens een onderzoek van een onafhankelijk ver-

pleeghuisarts is geen sprake van misstanden bij de afdeling De Branding.

De staatssecretaris verwijst van de psychogeriatrischeaf-

daarbij naar een onderzoek deling De Branding. In 2007

van een consulterend ver-

pleeghuisarts van Huis in

de Duinen, die geen bijzon-

derheden heeft geconsta-

teerd met betrekking tot de

waren eri5 sterfgevallen en

12 in 2008. De verpleeghuis-

arts meldt in zijn rapportage

dat er "geen aanwijzingen

aan de behandelend arts.

Deze behandelend arts heeft

"actief overlegd" met de fa-

milie van de patiënten. Ook

is er in alle situaties "over-

eenstemming bereikf'over

zijn voor onvoldoende zorg, hettevoeren medisch beleid.

Het Huis in de Duinen heeftsterfgevallen in 2006,2007 waarbij er redelijkerwijs een

en 2008. Een onafhankelijke oorzakelijke relatie gelegd

verpleeghuisarts heeft, in kan worden met het overlij-

aanvulling op de bevindin- den".

gen van de consulterend

verpleeghuisarts, op verzoek Op landelijk gemiddelde

van de Inspectie een nader In alle onderzochte gevallen

onderzoek uitgevoerd. Deze is volgens de onderzoeker bij overeen met het landel

arts heeft steekproefsgewijs veranderingen in de gezond- gemiddelde.

onderzoek verricht naar het heidstoestand "voldoende en

overlijden van 27 bewoners vroegtijdig'gerapporteerd vervolg op pagina 3

eind oktober de Inspectie

voor de Gezondheidszorg

geïnformeerd over de sterf-

tecijfers van afdeling De

Branding. Statistisch gezien

komen deze cijfers precies

Première Oorlogswinter

in Circus Zandvoort

Op 22 november werd in circus Zandvoort de rode loper

uitgerold voor de première van de film Oorlogswinter. In

de enige bioscoop van Zandvoort werd onder grote be-

langstelling het startschot gegeven van niet alleen de

film, maar ook tal van activiteiten in Zandvoort die te

maken hebben met het thema uit de film:WO II.

door Nel kerkman

Voor aanvang van de film

nam Belinda Göransson,

kwaliteitsmanager van Circus

Zandvoort.hetwoord.ln haar

inleiding memoreerde ze de

oorlogsjaren in Zandvoort

waar 153 joodse gezinnen

werden geëvacueerd waarvan

slechts 21 de oorlog overleefd

hebben. Ook de Zandvoortse

bevolking moest evacueren,

waarna de sloop van honder-

den gebouwen in werking

werd gezet. Een dorp dat na

de oorlog weer snel opge-

bouwd werd en waartal van

gedenktekens zoals bunkers,

graven, plaquettes en foto's

herinneren aan een tijd die

niet vergeten mag worden.

vervolg op pagina 3

SPETTERENDE FEESTMARKT
ZIE PAGINA 12 & 13

NOG 4 WEKEN
BELASTINGVOORDEEL

BI/ AANSCHAF NIEUWE BRIL

EN
50% KORTING

OP COLLECTIE 2006
Kerkstraat 34-36

2042 |G Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

nPCLASSICJL C O M C E K ï E

Messiah van G.F. Handel
o.l.v. dirigent Harry Brasser

Vrijdag 28 november 2008 Kaartverkoop:

R K St Asiirhnkerk. Giou- Kiocht Ka.itliuiï Tromp. Grote Krocht

Aanvangt 19.30 uur Bruna Balkenende, Grote Krocht

(zaal open: 19.00 uur) VVV Zandvoort. Bakkerstraat

Toegang; € 15,00 En op 28 november aan de zaal.

www.classicconcerts.nl

Het concept fietsbeleidsplan Zandvoort

2009 is vanaf heden in te zien aan de

balie op het gemeentehuis. Natuurlijk

nog sneller via www.zandvooTt.nl.



FAMILIEBERICHTEN

Verdrietig en volkomen verbijsterd zijn wij door het

plotselinge overlijden van onze lieve moeder,

schoonmoeder, oma, en bijna overgrootmoeder

Hendrika Schuuring - Dees

Henny

weduwe van P.L.J. Schuuring

Zandvoort
* 10 januari 1927

Zandvoo rr

t 19 november 2008

Mama en wij waren hier nog huig niet klaar voor.

Inge en Sander Rerra-Schuuring

Tl.iljs en Saskia

Maaike en Niels

Eric Schuuring t

Jeroen en lnès Schuuring- van Klooster

Julia, Robert-Jan, Boudewijn

Mare en Katïnka Schuuring-de Korte

Qnine, Nyki; Hiddc, Sanne

Correspondentie adres:

I.Y. Retra

Emmaweg 19

2042 NT Zandvoort

De crematieplechtigheid heen: inmiddels plaatsgevonden.

Onze allerbeste vriendin:

Henny Schuuring

Zo maar uit het leven gerukt!

Ons leven kan nooit meer hetzelfde worden.

Lies en Marion Borstel

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voorde

getoonde belangstelling na her overlijden van onze

moeder, oma en zus

Zus Goossens - Schuiten

De grote belangstelling heeft een diepe indruk op ons

gemaakt.

Kinderen, kleinkinderen

en broer.

Zandvoort, november 2008

Zij diegeen persoon 1ijl: berieht hebben ontvangen, gelieve

deze kennisgeving ah zodanig te besehouwen.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

- Verzorging van overledene ~
.

- Begeleiding voor nabestaanden ~

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Sefevreitzer

Vooreen stijlvoile o\ verzorgde uitvaart

WATERSTANDEN

HET IS ECHT WAAR!

DE LIP WORDT 4 DECEMBER 60 JAAR!

Liesbeth, Peter ji? Man+ijn en Anouschka

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Straatnamenboek
van Zandvoort

nu in de aanbieding: € 9,95

Bekers met Zandvoortse
afbeeldingen e 9,95

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort

Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

' UZZ UlTYAA&rZORGÜINTRUMZANDVÜO

Sinds 1992 uw uitvaart

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

t 67, 2041 PR Zandv
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

f!
Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

nha;

Hoog Laag Hoog Laag Hoog

nov./dec.W
Do 27 0J
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09

45

11.15

11.45

15.19 23.37

Vk 28 15.56

Za 29 00.16 04.25 12.26 16.32

Zo 30 00.40 04.55 13.56 17.05

Ma 1 00.55 05.36 13.26 17.39

Dl 2 01.46 06.59 14.56 18.16

Wo 3 02.15 06.35 14.36 18.45

Do 4 02.54 07.15 15.16 19.25
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A 'te^oor UVv haar
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Kosterstraafi3a

023 »3 30 66

Advies over en verkoop van NIOXIN.

NIOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen

zoals roos, eczeem, psorlasis en chemotherapie.

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 Jnfo@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00- 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 • letty@zandvoortsecoLirant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dtjkmtm ojfcet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 147S info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' intd aikkelijke Toestemming van de uitgever.

Decemberactie OVZ

De Decemberactie van de Ondernemers Vereniging Zand-

voort (OVZ) staat dit jaar geheel in het teken van het 100

jarig bestaan van de vereniging. De loten en bijbehoren-

de posters zijn in een nieuw jasje gestoken en de prijzen

liegen er niet om! Zo stelt OVZ i.s.m. Lukon Tweewielers

een spiksplinternieuwe scooter ter beschikking. Daarnaast

hebben vele leden van de vereniging andere aantrekkelijke

prijzen aangeboden.

Gedurende de komende 4 de weekprijzen getrokken

weken vult u het gratis lot worden en aan het einde

in dat u ontvangt bij uw van deactieop27december,

aankoop bijeenvandeaan- onder bet toeziend oog van

gesloten winkeliers, vervol- de notaris, de hoofdprijzen,

gens deponeert u het lot in De prijswinnaarsontvangen

de daarvoor bestemmende

bussen. Op zaterdag 29 no-

vember, 6, 13 en 20 decem-

ber zal er bij ZFM tijdens

"Goedemorgen Zandvoort"

bericht van het secretariaat.

De winkeliers die zich voor

deze actie hebben aange-

meld zijn herkenbaar aan

een raamposter.

VERVOLG -Pr,

Verder maakte Göransson

een vergelijk met de film

Oorlogswinter waar de 13

jarige hoofdpersoon Michiel

geconfronteerd wordt met

verraad en verzet en daar-

door snel volwassen wordt.

"Mich iel woont in Vla nk, een

dorp dichtbij Zwolle maar hij

had net zo goed in Zandvoort

kunnen wonen. Want ook in

Zandvoort zijn kinderen door

de oorlog sneller volwassen

geworden", sprak Göransson.

Tot slot bedankte ze alle

mensen en instanties die

spontaan medewerking had-

den verleend aan de specia-

le activiteiten rand de film.

Tevens sprak Göransson de

wensuitdatdeVWdeacti-

CARTOON

viteiten zal oppakken en ge-

bruiken om te laten zien dat

Zandvoort ook een bijzonder

dorp is met historie en ver-

halen. Vervolgens werd de in-

drukwekkende film vertoont

over de laatste oorlogswin-

tervan een gezin ergens in

Nederland.

De film draait vanaf van-

daag dagelijks tot en met

10 december. Naast de film

worden er verschillende ac-

tiviteiten georganiseerd die

met het oorlogsverleden van

Zandvoortte maken hebben,

waar bioscoopbezoekers op

vertoon van hun kaartje aan

kunnen meedoen. Meer hier-

over leest u op pagina 11.

LLEGALE PENSIONS
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VERVOLG -Rapport Huis in de Duinen

Nare tijd

De directie van Huis in de

Duinen had de Inspectie om
onderzoek gevraagd direct

nadat het PVV-Kamerlid

Agema op 16 oktober in

het tv-programma Pauw &
Witternan met beschuldi-

gingen kwam over het grote

aantal sterftegevallen in de

afgelopen anderhalfjaar op

de psychogeriatrische afde-

ling De Branding van het

Huis in de Duinen. Ook zou

de zorg niet voldoende zijn.

Directeur Ger Mulder van

Huis in de Duinen is niet

verrast maar wel tevreden.

"Uittweeonderzoeken blijkt

dat de beschuldigingen niet

waar zijn en het sterftecijfer

op het landelijk gemiddelde

ligt. Er is geen sprake van

misstanden:, aldus de direc-

teur. Volgens Mulder zijn de

beschuldigingen hard aan-

gekomen: "Dit was een nare

tijd. Wij hebben van mede-

werkers, bewoners en fami-

lieleden veel steun gekregen.

Zij vinden het onterecht wat

er is gebeurd."

Vertrouwen

Ook wethouder Gert Toon en

was blij met de uitkomst van

het onderzoek. "Wij hebben

de uitslag van het onder-

zoek met vertrouwen tege-

moet gezien en zijn daarom

blij ermee. Waarschijnlijk

komende week al zullen wij

Fleur Agema, Jeroen Pauw,

Paul Witternan en de pers

uitnodigen om naarhet Huis

in de Duinen te komen waar

wij met bloemen en taart

zullen proberen het leed wat

te verzachten", aldus de wet-

houder tijdens de commis-

sie Raadszaken afgelopen

dinsdag.

Vervolgvragen

Fleur Agema is er echter nog

niet klaar mee. In een eer-

ste korte reactie zegt zij: "De

staatssecretaris bevestigt in

de antwoorden dat er in 18

maanden 26 van 30 bewo-

ners op De Branding zijn over-

leden. Haar lezing over deze

zeer hoge sterfte, en dat de

publicatie van het CBS welke

van 25% in 1998 uit gaat ver-

ouderd zou zijn, is onjuist.

Ook recentere publicaties

(in 2004 en 2008 over juist

lagere sterftekans door ho-

gere levensverwachting) be-

vestigen een sterftekans van

rond de 25% en niet zoals op

De Branding bijna 60%. Ik zal

dan ook vervolgvragen aan de

staatssecretaris stellen."

fotowedstrijd

V '°*°°°r

Hoe ziet u Zandvoort?
Deelname:

Deelnemen aan de fotowedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig. Stuur een door uzelf

gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ü over Zandvoort denkt, per email naar

foto@zandvoortsecourant.nl. Deelname is alleen voor Zandvoorters. Vermeld

in deemail uw naam, adres, telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:
* Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname

Per persoon max.i foto inleveren

* Fotokwaliteit: bij voorkeur min.iMB

* Sluitingsdatum is vrijdag 12 december

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto's. Deze geselecteerde foto's worden

uitgeprint op A4-fotopapier en opgehangen in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat.

Zandvoorters kunnen de foto's vanaf 19 december tot en met 2januari 2009 daar bekij-

ken en hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekendgemaakt. DeVW
is zeven dagen per week geopend (i

e en 2
e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

COLUMN
Volgens mij...

zijn de data in mijn agenda

voor december al aardig in-

gevuld met allerlei feesten,

verjaardagen en evenemen-

ten. Hoezo rustig aan? Zelfs

als gepensioneerde lukt het

niet. Er is altijd wel iets waar

ik geen nee tegen kan zeg-

gen. Nou moet ik eerlijk toe-

geven dat ik alles wel leuk

vind en dat is kennelijk mijn

valkuil. Misschien komt het

omdat ik aan de korte kant

van mijn leeftijd sta. Als u

begrijpt wat ik bedoel.

Vaak betrap ik me erop

dat ik een streefjaartal in ge-

dachte heb. Hoe zou het bij-

voorbeeld over 20 jaar zijn?

Jeetje, dan is mijn oudste

kleindochter bijna 30 jaar en

wie weet heb ik misschien al

achterkleinkinderen. Dat lijkt

me echt geweldig! Maar zal

ik dat nog wel meemaken?

Ik weet zeker dat ik niet de

enige ben die zo redeneer.

Net zoals ik af en toe nog

terugreken naar de ouder-

wetse gulden en dan denk:

"Tjonge, dat moet ik echt

niet kopen, véél te duur!"

Ik kan er niets aan doen, zo

zit ik gewoon in elkaar. Dat

is de aard van het beestje.

Maar volgens Cruijff 'heb

ieder nadeel zijn voordeel'

want de euro is best handig

als jouw vakantiebestem-

mingdezelfde munteenheid

heeft. Geen geklungel meer

met teruggeven.

Bij het nadenken over

mijn streefjaartal krijg ik

ontzettende haast en wil

ik dubbelop genieten van

het leven. Lekker lang op

vakantie, genieten van fa-

milie en de kleinkinderen.

Ik zal me dan ook niet meer

zo druk maken over aller-

lei zaken waar ik toch niets

aan kan veranderen. Neem
nou de Middenboulevard of

de commotie over de bus-

baan. Prima allemaal, als ik

financieel maar niet hoef

bij te dragen aan de

hersenspinsels van c

anderen. Ik heb al- E
leen nog maarzin in 5
gezellige zaken! Dus, ^f

welkom december. 2

.0



APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarim o. ril

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkartmo@planet.nl

<De unief(e locatie voor:

4
'Eert gezellige dag/avond

Xt 4
(Bruiloft of partij

Bedrijfsfeest of tfiemafeest

JtCuw w trsen zijn 6espreet{Jiaar!

'Voor info en of Boekingen

0643906935

Boulevard Ba naart 12 - 2041 IA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeendje.ii]

Zaterdag 29 nov: 21.00 uur

Cosy Cotton Band
- Blues & Swing -

Bert Devies - guitar & vocals,

otea
Joeko Dietrich - hammond & piano

sb0
"bv ^ Boudewijn (Boudy) Loogman - bass,

C & Wjjjjk Alexander van Meerten - drums

Q? café

'de Mkmstrael'
Altijd wat/te doen, Altijd gezellig

Zaterdog 29 november

/petlerend optreden van

'flddie Timmerman/*

aanvang: 00.00 uur

Crati/ entree

Voor meer info:

ujuiuj.chin-chin.nl

Hallestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

ZANDVOORT
SCHOON!?

ZANDVOORT ZOEKT ZAPPERS

De gemeente wil graag inwoners in het zonnetje zetten die

zich bezighouden met het schoonmaken van de openbare

ruimte. Mensen die regelmatig de handen uit de mouwen

steken en de straat, de stoep, het plantsoen of het perkje ont-

doen van waaivuil en andere rommel. In dereinigingswereld

noemt men hen Zelfstandige Afval Pakkers: ZAPpers.

Kent u zulke mensen? Meld ze aan bij de gemeente. Dan

kunnen ze in aanmerking komen voor een attentie op dejaar-

lijkse ZAP-dagdiedit jaar op donderdag n december wordt

gehouden. In samenwerking met de stichting Nederland

Schoon worden die dag landelijk vele enthousiaste onbezol-

digde vuilprikkers, afval opruimers, straatvegers bedankt voor

hun fantastische inzet. Nomineer uw kandidaat. U kunt uw

voordracht mailen naar zap@zandvoort.nl. Voor nadere info:

bel de afdeling Reiniging en Groen, telefoon 5740100.

Ook met ZAPpers houden we Zandvoort Schoon!?

Gemeente Zandvoort
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

;; iie^rtfOög

EVENEMENTEN AGENDA
Week 48 -2008

November
28 Classic Concerts-'TheMessiah', Agathakerk

30 Wintermarkt - Ruim 300 kramen en veel

straattheater in centrum

December
13 De Babbelwagen -Voorstelling over De Bijnamen

van Zandvoorters (door Ton Drommel).

Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

12t/m14 'De Jantjes' -Toneelvoorstelling van

Wim Hildering. Grote Krocht,

aanvang 20.15 uur

14 Cabaret- Ellen Dikker in theater

Circus Zandvoort, aanvang 20.15 uur

14 Mainstream Jazzcombo- Live jazz in Take Five,

aanvangiö.oo uur

14 Kerstmarkt- Rommelmarkt in

Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

21 Classic Concerts- Protestantse Kerk

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Politiek
Commissie Raadszaken. d.d. 25-11-2008

Dierenartsenpraktijk

de C-üste'rhoK

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 1 3.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7- 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

ilóseema/'

elke donderdag
Dagschotel

. a€9,75
Wekelijks ee

wisselend me
1 - Zaïidvooi'fc. JfcBfc

520 «Pi
Grand Café Dnnzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Wethouder biedt welgemeende excuses aan

Wethouder Wilfred Tates heeft tijdens de vergadering van

de commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag zijn ex-

cuses aangeboden aan de commissie en aan de bewoners

van de huizen die aan de busbaan gelegen zijn. Vorige week

ontstond grote consternatie toen bleek dat de aannemer

die de busbaan van een nieuwe asfaltlaag had voorzien,

twee rode stroken aan de buitenkant van de weg had aan-

gelegd. Hiermee zou de indruk gewekt zijn als waren die

twee stroken, fietspaden.

De wethouder had de be-

langhebbenden heilig

beloofd dat er een egaal

zwarte bovenlaag zou wor-

den aangelegd waardoor de

status van de busbaan (geen

openbare weg, dus ook niet

toegankelijk voor fietsers en

voetgangers) geëerbiedigd

zou worden. Als later het

te repareren bestemmings-

plan'Kostverlorenstraat en

omgeving', met daarin even-

tueel de mogelijkheid om
fietspaden op de busbaan

aan te leggen, door de raad

zou worden aangenomen,

konden nog altijd de beide

stroken worden aangelegd,

redeneerdeTates.

Nu kreeg hij door een fout

bijna alle fracties, met OPZ

voorop, tegen zich in het

harnas. Tates:"lk betreur de

gang van zaken en biedt u en

de belanghebbenden hierbij

mijn welgemeende excuses

aan voor wat er is gebeurd.

Ik had opdracht gegeven om
een zwarte toplaag aan te

leggen. Toen ik echter op 17

november jongstleden ging

kijken, lag er een laag met

onmiskenbaar twee rode

stroken aan de zijkanten. Ik

wil geen discussie over het

feit dat rode stroken pas in

juridische zin fietspaden zijn

als ze zo zijn aangemerkt. De

toplaag is om technische re-

den zo afgewerkt. In de beide

buitenste stroken liggen de

putten en die staken ver bo-

ven de grond uit, een gevaar-

lijke situatie dus. Toen heeft

iemand beslist deze maar

rood te a sfa Iteren . I k verzeke

r

u dat deze beslissing grote

personele consequenties

heeft gehad."

Er zijn volgens de wethouder

nu twee opties: een zwarte

laag over de rode leggen

maar dan vervalt de garan-

tie en is het door een glad-

dere bovenkant gevaarlijk,

en de rode banen 'wegvegen'

en weer terugleggen als de

mogelijkheid wordt geboden

in het gerepareerde bestem-

mingsplan. Aan beide zaken

hangt wel een prijskaartje:

de eerste kost € 25.000 en

de tweede € 65.000. De raad

gaat nu beslissen wat ermee

gaat gebeuren. Tates meldde

ooknogdatdetoegangssluis

tot de busbaan binnen drie

weken actief zal zijn. Dan

kunnen alleen de lijndienst-

bussen, hulpverleningsvoer-

tuigen en vergunninghou-

ders de'busweg'op.

OVZ heeft vertrouwen in de toekomst
Op 18 november vond in Hotel Hoogland de algemene ledenvergadering van de Onderne-

mers Vereniging Zandvoort (OVZ) plaats. Hoewel er naast het bestuur slechts circa tien van

de in totaal 70 leden aanwezig waren, was het een inspirerende bijeenkomst en ziet mende

toekomst, ondanks de huidige kredietcrisis, met vertrouwen tegemoet.

In zijn welkomstwoord gaf

voorzitter Virgil Bawits aan

dat het OVZ de bakens wil

verzetten en nu al vooruit

wil kijken en vaststellen wat

men over vijf jaar (en liefst

eerder) bereikt wil hebben.

Vanuit de leden werden di-

versesuggesties en voorstel-

len aangedragen.

Het muziekpaviljoen is een

groot succes gebleken en

geeft veel 'ex pos ure' voor het

dorp; ook in 2009 zal vanaf

tweede paasdag t/m eind

oktober elke zondag daar

iets te doen zijn. De samen-

werking met de gemeente

hierover is prima geregelden

mede door haar subsidie kan

een wisselend programma

worden geboden.

Tenslotte gaf Ferry Ver-

bruggen een overzicht van

de toekomstplannen van de

nieuwe WV. In 2009 zullen

diverse gidsjes verschijnen,

komen er nog twee infor-

matiezuilen bijen zal ook via

de uitgebreide website onze

omringende natuur en de

vele mogelijkheden van trou-

wen in Zandvoort worden

gepromoot. Een maandelijks

verschijnende actuele eve-

nementenkalender en meer

informatie naar de media

wordt op prijs gesteld. Ook

wordt meer samenwerking

met het OVZ nagestreefd.

Met OOG en OOR
I DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Gezellige open dag

De derde historische open

dag in De Krocht is succesvol

verlopen en druk bezocht.

Tijdens deze dag tonen ver-

enigingen wat Zandvoort

op historisch terrein zoal

te bieden heeft. Menigeen

had zijn geboorteaktes en

gegevens meegenomen
om zich te laten voorlichten

over zijn voorouders. Ook

fotoalbums met onbeken-

de beelden van Zandvoort

werden door Martin Kiefer

enJan Kolvan Genootschap

Oud Zandvoort vakkundig

ingescand. Zo te zien wa-

ren de heren zeertevreden

met het meegebrachte ma-

teriaal. Buiten de andere

Zandvoortse verenigingen

was het Cruquius muse-

um dit jaar als extra gast

aanwezig. Ononderbroken

werd op een groot scherm

digitaal Zandvoortse fo-

to's vertoont met beelden

uit lang vervlogen tijden,

waarin de winter echt

nog winter was. Dikke

pakken sneeuw zorgden

voor mooie kerstplaatsjes,

schaatsende kinderen op

de straten en de Vijverhut.

Ook deze beelden zorgden

voor gespreksstof voor de

vele aanwezigen. Voor de-

genen die niet aanwezig

konden zijn: in 2009 is er

weereen open dag.

Schiphol aan zee

De Noord-Hollandse

VVD-gedeput eerde Ton

Hooijmaijers heeft weer

eens een 'luchtballon-

netje' opgelaten. Volgens

Hooijmaijers is een gedeel-

telijke verplaatsing van de

luchthaven Schiphol naar

een kunstmatig eiland

voor de kust bij Zandvoort

een optie. Het is één van

de tien door de provincie

Noord-Holland te onder-

zoeken toekomstscenario's

voorde Luchthaven Schiphol

in 2040. Dit ondanks dat de

rijksoverheid vijfjaar gele-

deneen streep zette door de

plannen vooreen luchthaven

in de Noordzee, omdat het

veel te duur zou worden en

erte veel onzekerheden zijn.

Kustgemeenten en milieu-

organisaties waarschuwden

destijds voor horizonvervui-

ling en geluidshinder. Na de

mogelijke verplaatsing van

het circuit naar Den Helder

laat de gedeputeerde op-

nieuw van zich spreken, met

een plan dat bij voorbaat

onhaalbaar lijkt. We zijn be-

nieuwd naar het volgende

ballonnetje.

De gedroomde zee

Tijdens de kunstmanifestatie

heeft kunstenaarsvereniging

BKZandvoort de bundel 'de

gedroomde zee' uitgegeven,

met tekeningen en opstellen

van de Zandvoortse school-

kinderen. De opbrengst van

de bundel gaat naar het

goede doel St. Kizito Babies

Homein Oeganda. Erzijn nog

een paar bundels bij boek-

handel Bruna verkrijgbaar.

Hondenshow

Iedereen kent wel de Engelse

Cocker Spaniël. Maar zijn

bijzondere bruine neefje,

de Sussex spaniël, is minder

bekend. De naam van dit ras

is afgeleid van het Engelse

graafschapSussex.Om meer

bekendheid aan dit ras in

Nederland te geven wordt op

zaterdag 2g november een

speciale dag georganiseerd

in Zandvoort. Van 11.00 tot

13.00 u u r geeft de Deense

Anne Lydeking met haar

honden een jachtdemon-

stratie op het parkeerter-

rein Watertorenplein. Ook

wordt op het terrein geoe-

fend voorde rassen parade

die op 30 november in de

Amsterdamse Winnershow

2008 plaats vindt. Iedereen

die meer wil weten of vra-

gen heeft over de Sussex

spaniël is welkom.

Kids For Animals

De jeugdafdeling van

de dierenbescherming

Haarlem organiseert di-

verse actie's. Eén daarvan

was op 9 november met

een rondleiding door het

dierentehuis in Zandvoort.

Tegelijkertijd werden speel-

tjes, krabpalen, mandjes en

speeltunnels aangeboden

die gekocht waren van het

opgehaalde geld rond die-

rendag. Heffeest was voor

de kids pas compleet toen

zij samen met een zestal

pups op één van de hon-

den- uitlaatvelden moch-

ten spelen met de door

hun zelf meegebrachte

speeltjes. Op de winter-

markt van 30 november is

het begeleiderteam van de

Kids aanwezig met alweer

een nieuwe actie voor het

dierentehuis.

Succes Ada
Onze Dichter bij Zee, Ada

Mol heeft zaterdag 29

november haar eerste

optreden buiten de gren-

zen van Zandvoort. Ze za!

op de vierde Nationale

Stadsd ichtersdag in

Lelystad, Zandvoort gaan

vertegenwoordigen. Het

wordt een culturele dag

waar 40 dichters hun dicht-

kunsten presenteren met

als eindresultaat een nieu-

we dichtbundel waar ook

een gedicht van Ada Mol en

MarcoTermes in staat.

J>



fvrUeVrijehuizenmarkt
meer voor uw hui'si

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Rob S lotemakerstraat 20 Haarlem

' Nieuwbouw 2-kmr appartement met terras op net zuiden, eigen parheer

berging in het trendy Droste complex aan het Noorder BuUen Spaarnel

moderne badkamer ei

Vraagprijs:

€ 239.000,-
Weels) k.k. (mei NHG)

Kochstraat 5 Zandvoort
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meubelen y tafel

Vraagprijs:

€ 275.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 9 Zandvoort

Karakteristieke, halfvrijstaande woning (type 2/1 kap), omgeven door een fra;

aangelegde tuin met oprit en garage!
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Vraagprijs:

€ 498.000,- k.k.

1 Hogeweg 28-07 Zandvoort

Een luxe, sfeervol 3-kmr appartement met
Gesitueerd o: ds 2' ^dieping ranhetapp.com
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Vraagprijs:

€ 269.000,- k.k.

1 Oosterparkstraat 27 Zandvoort

• Een vr

royale

staand, grotendeels te renoveren

chtertuin, garage en oprit !

op een perceel ran 290 m2
in de geliefde n kindvriendelijke "Park buurt" In Zandvoort

• Beg.grc nd: entree, hal, toilet met fontein, rtoonla mer met londbmraaim^M1
..
tcegang to;

VOORBEHÖUU ^H ' dooi *-

• Woonoppervlakte ca. SO m', perceel

290 m3
,
inhoud ca. 240 itf.

Vraagprijs:

€ 369.000,- k.k.

***ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN
ONS NIEUWE WONINGAANBOD? MELDT U NU

AAN VOOR ONZE "PRIMEURMAILING"!***

st u dat wij ons nieuwe woningaanbod via een zgn.

nieuw woningaanbod da'

U kunt zich hiervoor -

1

nick® vrijehuizenmarkt. ni

I Verzetspliein 36 Zandvoort

Een nacht op stap met de wijkagent

uiinwnk";

met toegang tot 2e tenas;

F'i'-.s p^ii ; ,::". i^
: sgs

pul • «ijlvol ingericht en uitstekend

Vraagprijs:

€ 274.500,- k.k.

I Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

en, moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en be
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Celsiusstraat 191 Zandvoort

alfvrijstaande woning met garage, oprit en een onder architect i

sgde voor- en achtertuin met achterom!

op een perceel van 277 m'. in een rustige woonomgeving in "Nieuw Mc

Vraagprijs:

€ 479.000,- k.k.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

De leukste courtage van Nederland*;

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per

Persoonlijke en pro-actieve karakter van

Complete makelaardij: uw persoonlijke n

aankoop, verhuur en beheer;

akelaar bij verkoop,

Gratis waardebepaling van uw woning;

Gratis hypotheekadvies;

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl

huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehi

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of

www.nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Het is zaterdagavond 23.00 uur. In het wachtlokaal van

het Zandvoortse politiebureau komt de nachtploeg van

het district Kennemerland Zuid bij elkaar om de taken te

verdelen. Brigadier Henk Kommer is de commandant deze

nacht en erbij is onder andere Jack Opdam, zijn opvolger

voor de komende vijf maanden.

jeer Joop vg:i Nes jr

Kommer, al jaren wijkagent

van het Zandvoortse cen-

trum en contactpersoon

voor onder andere de hore-

caondernemers, gaat een

paar maanden stage lopen

bij de recherche in Haarlem.

Opdam komt in Zandvoort

als wijkagent op de vrijko-

mende plaats. Beide 'oude

rotten' zullen deze nacht

door het centrum lopende

surveilleren, niet alleen om
rottigheid te voorkomen

maar vooral om hun contac-

ten te intensiveren, iets dat

duidelijk vruchten afwerpt.

Opdam is zoals hijzelf zegt

"een laatbloeier". Hij had al

een aantal jaren 'binnen de

muren' en op de rechtbank

gewerkt voordat hij naar de

reguliere politie overstapte.

"Door dit werk heb ik veel

mensenkennis opgedaan

en dat komt mij nu van pas.

Ik ben alweer zes jaar in

Zandvoort maar ga nu pas

de wijk in. Henk is mijn 'leer-

meester' want die kent zo

langzamerhand het klappen

van de zweep wel, dus kan

ik een hoop van hem leren",

zegt hij. Later.tijdens de sur-

veillance door het centrum,

wordt duidelijk wat hij daar-

mee bedoelt. Het valt opdat

er veel 'blauw' op straat loopt,

althans dat is de indruk die

het publiek krijgt. "Wij laten

ons gezicht vaak op de geëi-

gende plaatsen zien en ma-

ken zo nu en dan een praatje

met de diverse portiers en

horecaondernemers. Ik ken

alle ondernemers en hun

portiers en zij weten wat zij

aan ons hebben. Jack loopt

nu al een aantal keren met

mij mee en krijgt ook steeds

meer contacten. Omdat wij

zo zichtbaar aanwezig zijn,

voelt het publiek zich een

stuk veiliger. Daar hebben

wij veel in geïnvesteerd. Ook

in de samenwerking met de

beveiligingen de direct ie van

Center Parcs is geïnvesteerd.

Waar vroeger nog groepen

begeleid moesten worden,

kunnen ze nu 'alleen op pad'.

Wel houden hun beveili-

gingsmensen een oogje in

het zeil, desnoods als bege-

leiders op de fiets vanaf de

spoorbaan. En wee degene

die rotzooi trapt. Die wordt,

samen met zijn groep, van

het park verwijderd, komt

op een zwarte lijst en kan

nooit meer boeken", aldus

Kommer. Tijdens de surveil-

lance wordt duidelijk dat

de beide wijkagenten zeer

wel ingeleefd zijn binnen

het centrum. Ze groeten ie-

dereen die ze passeren en

maken met ondernemers,

portiers en bekenden, al dan

niet 'aan de goede kant van

destreep',een praatje.

"Voordat wij de straat op-

gaan, informeren wij altijd

even bij Center Parcs wat hun

bezetting is. Dit weekend is

het park vol ledig volgeboekt.

Met deze weersvoorspellin-

gen echter kopen ze drank

en openhaardhout en laten

zich met de benen op de

tafel vollopen. Dan hebben

wij het een stuk rustiger",

aldus Kommer. Tijdens de

eerste ronde van die nacht

was het inderdaad rustig

in Zandvoort. Niet alleen

door het weer, ook door de

opstelling als persoon en de

uitoefening van de taken van

agenten als Henk Kommer

en Jack Opdam!

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 28 nov., aanvang 21.00 uur:

Los Hollanditos
Guus Crommelin - saxofoon, Roma Shostak - gitaar,

Henkjan van Minnen - piano, Andreas Metzier - contrabas,

Tjaco Oostdijk - drums

Nederlandstalig instrumentalig, ofwel Hollandse

meezingers gespeeld dooreen scheursax in een
rock 'n roll / surf / latin band. Spectakel!

Vrijdag 19 dec:

Rob Mostert B3 Hammond Trio

Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - v.oomstee.nl
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en met afwisselende, vaak

seizoensgebonden artikelen.

Zo kunt u nu voor de winter

een voederhuisje voor vogels

aanschaffen, maar is het de

bedoeling om volgend jaar

ook jam van vers fruit te ma-

ken. Dit fruit komt dan van

de eigen bomen, die op de

locatie Meerwijk van Nieuw

Unicum staan. Daar is tevens

een moestuinen de geteelde

groenten worden dan weer

gebruikt voor het eigen res-

taurant in Noord: Bienvenu.

't Winkelt je

1 ' :» ï4

ifti-feN

—
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door Erna Meijei

Met de naderende feestdagen in het verschiet zit menig-

een weer na te denken wat zij een ander deze keer moet

schenken... Nu, dat hoeft dit jaar helemaal geen probleem

te zijn als u binnenkort eens binnenstapt bij 't Winkeltje.

Inspiratie genoeg te vinden in het gezellige pandje aan de

Pasteurstraat in Nieuw Noord.

"In augustus 2006 zijn we
hier gestart van uit de dagbe-

stedingvan Nieuw Unicum",

zegt Petra Zijlstra, die samen

met bewoners/cliënten deze

winkel draaiende houdt. Per

dagdeel zijn iedere keer vijf

creatieve bewoners actief

met als doel een leuke dag-

besteding te beleven, maar

daarnaast ook de integratie

van de gehandicapte mede-

mens binnen de wijk te be-

vorderen. Vanzelfsprekend is

het ook motiverend als alle

producten worden verkocht

en gelukkig loopt dat prima.

Wat kunt u zoal vinden in 't

Winkeltje? Heel leuk zijn de

gipsen rozen met een waxi-

nelichtje, die zeer zeker goed

tot hun recht komen in een

kerstpakket. Met behulpvan

sjablonen zijn figuurtjes op

glazen en stenen voorwer-

pen aangebracht en nader-

hand in de oven gebrand,

waardoor alles afwasbaar

blijft. Zo worden bijvoor-

beeld, ook in opdracht, met

porseleinverf (onderdelen

van) serviezen beschilderd.

De prijzen liggen bijzonder

laag: borden zijn al vanaf €
1,50 per stuk te koop. Van

brooddeeg is een hele, net

echte, verzameling pet itfours

aanwezig,omzointe bijten.

Om de spaarzin van de kin-

deren weer aan te wakkeren

(een actueel onderwerp)

zijn er leuke spaarpotten

en er is zelfs een kleine col-

lectie kinderkleertjes tegen

spotprijsjes. Kettingen kun-

nen eveneens op bestelling

gemaakt worden, dus als u

nog een sieraad nodig heeft

in juist die bijzondere kleur:

kom dan zeker langs. Alles

wordt vanzelfsprekend fees-

telijk ingepakt.

In'tWinkeltjewordt met ver-

schillende thema's gewerkt

In Noord is Nieuw Unicum

nog een dagbestedinglo-

catie rijker. Onder de naam

'De Werkplaats Zandvoort

Noord' is op het industrie-

terrein een pand gehuurd.

Met name is de Werkplaats

opgestart door de brand in

de Houtpoort afgelopen mei.

Hier worden nu de eerder

genoemde gipsen figuren

gegoten, maar het is vooral

de bedoeling om kleine meu-

bels op te knappen, die dan

weer in 't Winkeltje verkocht

kunnen worden. Hebt u nog

klein meubilair op zolder of

in de schuur waar u vanaf

wilt? Neem dan even con-

tact op.

Mocht u nog meer inspira-

tie willen opdoen? Op 10

december is op De Brinck

in Nieuw Unicum een grote

kerstmarkt.

't Winkeltje in winkelcen-

trum Nieuw Noord is woens-

dag, donderdag en zaterdag

geopend van 09.00 tot 17.00

uur en op vrijdag van 13.00

tot 17.00 uur. Neem contant

geld mee want pinnen is he-

laas niet mogelijk!

Donderdag 4 December

Paranormale Avond
met medium

Johan Lindeman
healing

contact met overledenen,

persoonlijke groei

Gemeenschapshuis Zandvoort

Louis Davidsstraat 17

entree €12,- Zandvoort

J>



Ooohhh kom er eens kijken

lop.anDeze '30-er jaren, vrijstaande villa "de Wiekslag" is gelegen in Zand voort Zuid o

royaal perceel van 383 m :

. De woning is gebouwd in de stijl van de populaire "Amsterdamse

School". Het beschikt overeen prettige living met een erker, een moderne woonkeuken,

2 slaapkamers, een moderne badkamer en een ruime zolderverdieping. Er is een oprit v<

meerdere auto's aanwezig. Kenmerkende '30-er jaren details zijn nog altijd a

Met behoud van het speciale karakter is het woonhuis in 2005 gerenoveerd. De achtertuin

is gunstig gelegen op het zuiden en biedt volop mogelijkheden. Het is hier heerlijk vertoeven

in de zomer, of om een fantastische barbecu

Sinterklaastoneel weer volop dolle boel

/q^ greeven

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

De avondvoorstelling van het jaarlijkse Sinterklaastoneel,

was het nu de 54e of 55e keer, was weer dolle pret. De

voorstelling, die voor alle leerlingen vanaf groep 3 van de

basisscholen op donderdag en vrijdag totaal 4 keer werd

gespeeld, is op de vrijdagavond voor volwassenen bedoeld

en die snoepten weer van de improvisaties die de diverse

acteurs, allen onderwijzende medewerkers van de Zand-

voortse basisscholen en het Wim Certenbach College.

doorJoop van Nesj,

Het toneelstuk 'Soep met magie', onder regie van Gerda

Rei riders, draait als in een sprookje om een goede koning (Ab

Reinders, de enige echte) met zijn gezin, het kwaad en een

aantal hulpjes, al dan niet dom, die hem helpen om het kwaad

te verslaan. Ook speelt een verwar ring een hoofd rol: Maggi in

plaats van mag ie. Natuurlijk komen er magische krachten los

die uiteindelijk toch niet overwinnen. Dit plot nodigt uit tot

improviseren en dat werd vrijdag dan ook volop gedaan.

Als je een prestatie die eruit sprong zou moeten noemen,

zonder iemand tekort te doen, dan zou dat die van Conny

Kramer moeten zijn. Als een perfecte heksSecretia ("ach, zeg

maar Secreet") liepzij ais een rode draad door het toneelstuk.

Voortreffelijk gegrimeerd door moeder Ria en dochter Diny

Driehuizen en met een krasstem moet zij vooral bij de klein-

sten indruk hebben gemaakt. Als een wervelwind gingThea

v.d. Woerd als Jul over het to-

neel. Wat een energie en im-

provisatietalent heeft deze

dame. Als klap op de vuurpijl

sprong ze bijna bij wethouder

Wilfred Tates op schoot onder

de kreet"hé,daar is mijnheer

Tates, daar kan je goed mee

praten". Ba rba ra Ottho, als de

goede fee TinyFortun ia, kreeg

de zaal op haar hand toen zij

na een opmerking van een

van de acteurs proestend

haar tekst nauwelijks nog

kon uitbrengen. Even later gebeurde dat weer en dat geeft

een goede onderlinge sfeer aan.

Een voortreffelijke avond voor de genodigden die af en toe

schaterden van het lachen. En gezien de beperkte tijd die de

acteurs hadden in de aan loop, een puike prestatie. Tot volgend

jaar (misschien het n e lustrum?)!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Temperatuur eerst

nog even 10 graden
Genieten was het vooral in het voorbije weekeinde voor

sneeuwliefhebbers, die ook in Zandvoort en Bentveld aan

hun gerief kwamen. Na een wat tegenvallende zaterdag

qua sneeuw, hadden we zondagmiddag het 'klapstuk'

met toch wel een winterse surprise in een groot deel van

het Noord-Hollandse kustgebied.

Sluiting Terre Panache opgeschort

De Haarlemse bestuursrechter heeft donderdag uitgespro-

ken dat pension Terre Panache aan de Dr. Schaepmanstraat

de deuren niet op stel en sprong hoeft te sluiten. Uit het

vonnis werd duidelijk dat er vraagtekens worden gezet bij

de manier waarop met belangen van

de pensionhouders is omgesprongen.

Vooral het feit dat VVD-wethouder

Wilfred Tates de indruk had gewekt

dat er een oplossing mogelijk was, werd

gehekeld. Volgens de rechter was van

meet af aan duidelijk dat het pension

onmogelijk kon worden gelegaliseerd.

In het vonnis is ook te lezen dat een

ambtenaar van de gemeente Zandvoort

het merkwaardige gedrag van wethouder Tates heeft toe-

gegeven.

De bestuursrechter heeft het besluit tot sluiting vernietigd

en de gemeente opgedragen de tegenargumenten van de ei-

genaren nog eens goed te bestude-

ren, waarbij ook het terugbrengen

van het aantal slaapplaatsen vam

5

naano moet worden meegenomen.

De gemeente werd veroordeeld tot

de betaling van de proceskosten

van € 966 en de griffiekosten van

€ 290, en moet binnen vier weken

een nieuw besluit nemen, zodat de

betrokken partijen snel weten waar

ze aan toe zijn.

Kerst rommelmarkt in Pluspunt
Op zondag 14 december a.s. organiseert Pluspunt aan de

Flemingstraat 55 te Zandvoort een rommelmarkt in kerst-

sfeer. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de markt kunt u genieten van een kopje koffie met

verse appeltaart, gebakken door het Appeltaart Imperium.

Zowel in de bar in de foyer als in de beneden bar zal er te-

vens glühwein worden geserveerd. Alle bezoekers ontvan-

gen bij aan koop van een consumptie aan de bareen gratis

lot waarop een kerstboom, aangeboden doorBloemenhuis

W. Bluys, zal worden verloot. Voor de kinderen is de

Kerstman gevraagd om de markt een bezoekte brengen.

Ook dit keer zijn er weer kramen beschikbaar gesteld aan

het Rode Kruis en de stichting Tsunami Weeskinderen.

Mocht u ook willen deelnemen aan de markt, dan zijn

er deelnameformulier te verkrijgen aan de receptie van

Pluspunt Noord. De toegang tot de markt is gratis evenals

het parkeren in de wijk.

Het winnende lot voorde appeltaart van het appeltaart-

imperium, ver loot tijdens de mar kt van 28 oktober, is geval-

len op lotnummer 419. De win naar wordt verzocht zich te

melden bij Renz Koning van Pluspunt , tel. 5740330.

Een venijnig lagedrukge-

bied (de luchtdruk daalde

bijna 20 millibar) gaf uit-

gebreide en intensieve

sneeuwval. Sommige
waarnemers meldden eerst

nog een semi-droog tot

drabberig dekje van koud

anderhalve centimeter op

de tuintafel of op het gras,

maar geleidelijk werd het

even meer (soms ruim 3

centimeter), zoals vooral

aan de binnenduinkant

richting Haarlem.

Maandagochtend was er

nauwelijks meer iets van

over en waren het voorna-

me lijk de sn eeuwresten die

nog aan het zondagse win-

terfeestje deden denken. De

meeste sneeuw (landelijk)

werd gerapporteerd op de

Veluwe. Plaatselijk lag hier

bijna 20 centimeter en voor

november is dat beslist een

indrukwekkende sneeuw-

hoeveelheid.

Inmiddels is de kou al een

paar dagen uit de lucht.

Donderdagmiddag en

-avond is het, net als op

woensdag, ook nog te zacht

voor de tijd van het jaar

met (bijna) i o graden, maar

de dagen daarna wordt het

weer iets 'frisser'. De wind

Do. Vr.

krimpt wat meer naar zuid-

oostelijke richtingen vanaf

vrijdag en daarmee wordt

de lucht nadrukkel ijker van af

het nog vrij koude vasteland

van Europa aangevoerd. De

nachten worden dan ook

weer tijdelijk kouder met

zelfs weer een kleine nacht-

vorstkans. De meeste dagen

geven nauwelijks of geen re-

gen af overigens, maar het

algehele weerbeeld zal nogai

somber zijn.

Serieus winterweer met

'duurvorst' en sneeuwpe-

rikelen is voorlopig niet

in zicht op grond van de

meest recente weerkaar-

ten. Waarschijnlijk blijven

we nog wel ruim een week

gevrijwaard van serieuze

winterse omstandigheden.

Mogelijk wordt het eerder

zachterdan koudervanaf be-

gin komendeweek.Toch lijkt

dit nog prille winterseizoen

wel wat in z'n mars te kun-

nen hebben en in iedergeval

is het visitekaartje van Th ia If

(Koning Winter) du idelijk af-

gegeven en dat nota bene al

in november. Er zijn genoeg

jaren geweest waarin de eer-

ste sneeuw pas half januari

werd bezorgd in Zandvoort.

Mare Putto

Temperatuur

Max 9-10

10% 20% 25% 30%

Wind west 3 zzw. 3-4 zw. 4-5 wzw. 4-5

J>



DE ZANDVOORTSE WINKELIERS HETEN SINTERKLAAS
VAN HARTE WELKOM

LAVOGUE
Haar-Visagie

öinterRiaasactie

10% korting op de eerste behandeling

(geldig tot 5 december)

h ,

l>anyj
B^ffl^^^^H
^^^^Sm,

(jtaaa tot ziens!

//e//y e/7 Stephü/v e. &0etideiae/$t

£tos
Kom bij ons je schoentje

zetten t/m/ 2 december.

Op 4 december kun je

je schoentje komen ophalen
met een leuk Sinterklaascadeautje erin!

WMoptiek
Ook voor leuke en praktische

kado geschenken voor de

komendefeestdagen gaat u naar

Slinger Optiek.

Zoals:

Briletui's

Loupen en heesglazen

Brilkettingen

Kijkers

Meteo/buiten -hygrometers

Onderhoudsmiddelen voor uw bril

En natuurlijk Bril en Zonne^'' 1

lu lu uj.slingeroptiek.

i

BI) ONS BENT

U AAN HET

JUISTE ADRES

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES

Tel:023 5735002 - Ma 1 3:00-18:00

di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

3 SLOGGI

MUSIC <J) STORE

.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandv

Nieuw bij music store
elke zaterdag dagaanbieding

een game met 5 euro korting

deze week call of duty world at war

voor alle platformen

SLIPS

IGRATIS

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

*£r

TAPAS
Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim

25 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.

Hasta la vista in

Gafe <f<j0p&i

PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.nlS 5713546

Filmprogramma
27 november t/m 03 december

pluspunt

Webiinsorg^^rt

Locatie Noord
Flemingstraat 55

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
WORKSHOPTAPAS
We gaan I soorten Tapas maken, o. a. obongidas (pittige

gehaktballetjes). gegrilde tonijn. rolletjes met parmaham,

kleine spiesjes met garnalen, champignons, etc. Uiteraard

allemaal heerlijk gemarineerd. Tot slot maken we ook nog

een echt Italiaans dessert. Alles op traditionele wijze. U krijgt

3 & 10 december.Tijdstip: 15:00 tot 18:00

Bijdrage: € 37.50

WORKSHOP KERSTDECORATIE
Met de warme gloed en de ruimtelijke uitstraling van dit royale

stuk heeft u niets meer nodig om in de perfecte feeststemming

te komen. Op een mooi onderbord maakt u een speelse en

vooral sfeervolle compositie. Een topcombinatie die in deze

gezellige dagen op uw tafel niet mag ontbreken. Zelf meebrengen:

snoeischaar en een scherp (aardappelschil) mesje.

Woensdag I december 2008.Tijdstip: I 9:30 tot 22:00

Bijdrage: € 17.50

ACTIVITEITEN
HET INLOOPPUNT
Het Inlooppunt is elke woensdagochtend van I 0.00 tot I 2.00

uur in de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek.

Senioren kunnen onder het genot van een (gratis) kopje koffie

leeftijdgenot Wie vragen heeft kan terecht bij de

Speciale data: Op 3 december Sinterklaas

Op I 7 december komt groep 3 van de Oranje Nassauschool

van Juf Maaike Cappel "Het meisje met de zwavelstokjes"

opvoeren. Start 10.30 uur.

1001 DINGEN CLUB
He/, ben jij tussen de 7 en I 2 jaar oud en heb je zin om met

andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op

woensdagmiddag.Van 15.15 tot 17.00 uur worden er steeds

andere activiteiten gedaan.Voor € 1 .50 per keer ben je actief of

creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen.

Kom eens langs en doe meelt

INFORMATIE
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8.15 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur.

- WijkmeestersEMM
Dinsdag I 5.00-1 6.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend I 0.00-1 1.30 uur.

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:

Politie : 2 en 16 december I 9.00-20.30 uur

9 en 23 december I 5.00-1 6.30 uur

Juridisch : I 6 december I 9.00-20.30 uur

Gemeente Zandvoort : I I december I 9.00 uur tot 20.00 uur
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Ac tiviteitenpTogramm a
rondom film Oorlogswinter

(in samenwerking met Zandvoortse musea en verenigingen)

Zandvoort in de oorlogsjaren is een expositie in het

Zandvoorts museum
Van woensdag t/m zondagmiddag (gratis entree op

vertoon van bioscoopkaart)

Expositie van Bunkermuseum Zandvoort in

Juttermu-ZEE-um

Woensdag, zaterdag en zondagmiddag gratis toegankelijk

Tijdens de kerstvakantie elke middagopen [iste Kerstdag gesloten)

Onderstaande activiteiten zijn in combinatie met de

film te boeken

Inschrijving bij Circus Zandvoort en de VVV Zandvoort

Zaterdag 29 november, 13 & 20 december 14.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

Bunkerwandeling in de Waterleidingduinen met snert

Verzamelen bij ingang Waterleidingduinen/

Pannenkoekenrestaurant Zandvoortselaan

Zondag 30 november 13.00 uur

(extra kosten € 2,50 p.p.)

Oorlogsmonumententocht met leger-

voertuigen i.s.m.Keepthem Rolling

Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

agsgraven

Zondag 14 december 14.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

Fietstocht langs de oorlogsmonumenten en oorlo[

Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Zondag 21 december 13.00 uur op het Casthuisplein

Parade van auto's uit WO II door Keep them Rolling

Zondag 21 december 19.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

De Babbelwagen met "de Zandvoortse Oorlogsjaren"

In de bioscoopzaal Circus Zandvoort

Lezersbon Oorlogswinter

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangs kaart a € 7,50

Maximaal 4 personen per bon

De actie loopt van 27 november t/m io december

B ioscoop/th eater

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

'T! öZandvoi rtse
1
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SINTERKLAAS EN KERST INKOPEN

DE IDEALE KANS VOOR LEUKE CADEAUS

- Door het gehele centrum - Meer dan 200 kramen
Veel amusement - Diverse optredens

J
iolland Casino Zandvoort wenst u een plezierige jaarmarkt.

(OLLAND "T*
Casino

m nrooie getegepfrekl om aft te qoon.

Zin in een avondje uit? Kom dan binnenkort eens Langs bij

Holland Casino Zandvoort met elk weekend live entertainment:

Zaterdag 29 november 22.00 - 02.00 uur Valerys

Zondag 30 november 17.30 - 21.30 uur Joyce Stevens

Kijk vl-ji meer Inr-jl nutte «rl UiLEK vuoiWüllJeil up *-j>w.llolLiiliJiJiiiiii;.'il..'i'ui.Jvi

ÊoïeTcosition

www.zandvoorfpromotie.eu

www.polaposition.ni

OVZi
Ondernemers Vereniging Zandvoort

feestmoiit30mv^^r
U PntU>hou.

Komende zondag zal het centrum van onze woonplaats weer

omgetoverd worden tot één groot feestterrein met voor een

ieder wat wils. De ploeg van Pole Position zal, in nauwe samen-

werking met de Ondernemers Vereniging Zandvoort, voor de

ne keer een superfeestmarkt organiseren die, gezien de re-

putatie in Nederland van de vorige edities, honderden markt-

kooplieden naarZandvoort zal lokken.

Ruim 200 kramen zullen als één lint door het centrum van Zandvoort

worden opgesteld. Maar ook vaste bestanddelen van de succesfor-

mulevan Ferry Verbruggen zullen weerte herkennen zijmde nieuwste

hebbedingetjes, het straattheater, veel kinderattracties.de deelname

van veel Zandvoortse bedrijven met bijzondere aanbiedingen en, als

onderdeel van een bij na-traditie, het mooie weer.

Feestdagen

Het is de organisatie gelukt om veel handelaren met op het seizoen

geënte producten naar de feestmarkt te lokken, want de verjaardag

van Sinterklaas is nabij en ook de Kerst laat niet lang meer op zich

wachten. Modieuze kleding voor de feestdagen en de bijbehorende

accessoires zullen in groten getale worden aangeboden.

Veel te doen

Een feestmarkt in deze tijd van hetjaarzou niet compleet zijn

zonder de aanwezigheid van Sinterklaas. Ondanks zijn strakke

schema heeft de Goed heiligman toch nog tijd kunnen vinden

om Zandvoort met een tweede bezoek te verblijden. De Sint

zal rond de klok van 13.00 uur worden ontvangen op het po-

dium op het Raadhuisplein. Hier zal hij kinderen ontvangen

en vind er een spectaculaire Pieten show plaats. Als Sinterklaas

weer verder moet, kunnen de kinderen bungeejumpen (tram-

poline) of een tochtje maken in de klassieke draai- en zweef-

molen. Naast deze attracties is er een BMXtrailshowen zullen

zangkoren winter- en middeleeuwse sfeerliederen zingen.

Uiteraard is er tijdens de feestmarkt genoeg te genieten

van hapjes, broodjes en drankjes bij de vele restaurants en

terrassen. Hier kunt u lekker even uitputten en genieten van

het langslopende publiek. Meer informatie kunt u krijgen via

"tel. 57 37 355 of via www.zandvoortpromotie.nl.

Al met al is er entertainment voor jong en oud tussen 10.00

uur en 18.00 uur in het hele centrum van onze woonplaats.

Een dag dus om in uw agenda te noteren!

HOTE
/« IDI RB

Hsliesii-aaf : :
:l: Za:'.dv:ort * 023-571 ]524

QnterPares
A State of Happiness

Trade Ard

Automobielen Zandvoort
Tel 025-Ï730SH Mobiel: 0*53498304

WWW.TRADE-ARD.NL

**^>> p*
www.hotelzuiclerbad.nl



Pakjes weekend!
van vrijdag t/m zondag

20% voordeel op geuren
10% kassakorting + 10% spaartegoed op uw klantenkaart*
'Heelt u nog geen spaarkaart? Vraag deze dan gratis aan. Niet In combinatie met andere aanbiedingen.

* j1
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Café - Restaurant

Wij zijn weer open!
Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort

Voor reserveringen: 023-5716631

www.zaras.nl

nu

et*°

Spijs- en ^DumkhkaaH }_

Openingsfeest

vrijdag 28 november
van 16.00 tot 21.00 uur

Kom gezellig langs voor een

lekker drankje en hapje

Haltestraat 46 - Zandvoort 023-5737046 - www.laurelenhardy.nl

Zandvoort - Hogeweg 56A
Tel 023- 57129 44
www.vanschaikomaco.nl

:el023 - 5 255 266
el 023 - 5 428 408

www.omaco.nl

www. visschotels,nl
U kunt de bestelling ook

plaatsen op onze site:

www.dezeemeermin.com of

www.visschotels.nl

Indien u nog andere vragen ofwensen heeft

kunt u altijd bij ons informeren,wij zullen

u graag te woord staan.Onze nieuwe folders

zijn beschikbaar op onze viskraam.

Patrick en Mandy Berg

06-51353653

M i De
•

Zeemeermin

Vt^^H|H
±ï<

:iLH Koude luxe visschotel 35 cm € 27,50

45 cm € 42,50

55 cm € 60,00

Luxe salade visschotel 35 cm € 32,50

45 cm € 47,50

55 cm € 65,00M Haringschotel 10 st. € 17,50

nl 20 st. € 32,50

Visschotels dienen minimaal twee dagen van tevoren besteld te worden.

Op feestdagen kunnen de visschotels tot 1 7.00 uur worden opgehaald.

Woensdag gesloten. Wij zijn op vakantie van 5 t/m 23 januari.

Q.



f Jef & Henk.

51uiis
ö!oemsierk.unst f

Bloemidee!

Haltestraat 6) Zandvoort tel.: 02J-57 '20 é

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

O

7ëL- 023-57J9,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ndernemers kleinbedrijf

Wille Veld 56, 204 1 GS (e Zandvoort.

72 • Mob.: 06-4530453 1 • E-mail: kiltywiilemse@pianel.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen
- Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54. 2^4 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/ 06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Met garantie en KvK.

Ook op zoek naar een leuk cadeau?

Geef eens een workshop cadeau

Verschillende workshops in december,

Workshop Kleuranalyse en make-up advies

Donderdag 1 1 december 14:00 - 17:30 uur

Ervaar de positieve gevolgen van de juiste samenstelling van kleuren

Zie het effect van kleur en ontdek je persoonlijke kleuren.

Workshop Kerstdecoratie

Woensdag 10 december 19:30- 22.00 uur

Op een mooi onderbord maakt u een sfeervol kersttafelstuk.

Workshop Tapas

3& 10 december 15:00 -18-00 uur

Leer 1 soorten Tapas maken, allemaal heerlijk gemarineerd.

Tot slot een Italiaans dessert.Alles op traditionele wijze.

pluspunt meer informatie vindt u op

www.pluspuntzandvoort.nl

tel: 5740330

j

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particulier zand ;oi i;l wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zakenadvertentles

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (excI.btw)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon In gesloten envelop [met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Hogeweg3g-l

2) BrunaBalkenende,GroteKrochtl8

geuen 1 JW£Hit0ra!feesfe

TEVENS DOOR U 1

er, sn elke !etteiofi: t\>tis in een apartVakje plaatse

»
van welke aard daii o:: ;. on~:taan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls- e In oud

Te *.

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voetmas-

sage. 80 Minuten a €40.

Bel voor afspraak:

06-34549835

Leuke kado-tip:

Verjaardagskalender

van Zandvoortse plekjes.

Naar schilderijen van

Vvon Schoorl

Brederodestraat 83

Tel. 023-5717063

Voorgrotere aantallen

(relatiegeschenken)

te bestellen bij Yvon Schoorl.

Verder is de kalender

te koop bij Bruna,bloe-

miste HannekeVoit

(Buurewegi)

en Zandvoorts Museum

Vlooienmarkt:

zo. 27 dec - spe.

Groen endaal, Heemstede

(9.30-16.3011).

Res. 0229-244739

www.mikki.nl

Hij wil er niets van weten

maar wij zijn het niet

vergeten. Helaas is het

waar, 4 december a.s.

'DeLip'öojaar.

H.G. Peter en Ingrid

Woningruil:

Gevraagd
:

ééngezinswoning met

tuin, 2 etages, 2-p. huish.

Aangeh.: riante flat, 3

slaapk.,ie verdieping.

Recent gemoderniseerd.

gmichels@casema.nl,

tel. 5731283
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Godzegt:"Want Ik zal

u genezing schenken,

u van uw wonden

genezen"(Jeremia 30:17).

Jezus geneest nog steeds.

Zie www.levensstroom.nl

Gebed nodig? Bel 5363804.

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor vrouwen (v/w)

3 -10 uur p.w. Haarlem e.o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Te huur: zomerhuis.

Per 1 januari 2009.

Geen huisdieren. Incl.

g/w/ I/TV €650 per maand.

i maand borg.

Bob: 06-29527140

Gevraagd:jonge dames

vanaf i8jr. voor sex en

massage. €150 per uur,

discr. verz. 023-571 6gg8

Te huur:

woonruimte in centrum.

5laap/woonkamer, keuken,

douche/toilet/ ligbad.

Electra/ga s/water/ intern et/

tv incl. Geen huisdieren.

€8oo,-p.m.+ borg.

Beschikbaarvanaf

5 december.

Info: 0653344660

Weleda Schoonheidssalon

Chez Ans. Geef een

schoonheidsehandeling

a€ 35,- ka do! Salon Chez Ans,

Flemingstraat 52, tel. 5713196

Boeken te koop gevraagd:

Jan de Hartog'Het huis

met de handen' en 'Ave

Caesar'. Tel. 5716262

Te huur: loods/ opslag-

ruimte in Zandvoort-Noord

Curiestraat 2C. Huurprijs:

€ 750,— per maand

Curiestraat 2F. Huurprijs:

€ i.ioo,— per maand

Van SchaikOmaco

Makelaars

023-5712944

www.vanschaikomaco.nl

Touch of class

De nr.i schoonheids-

salon. Beauty-Haar-en

unieke modecollectie.

Haltestraat 15

Aanbieding:

Van za.27t/m 2 dec.

Gezichtsbehandeling

v.a.€35,-

10% korting op: massage

harsen pedicure deluxe

make up haar.

Bel voor info: 7522470

of (voor afspraak)

06-4832 2029.

"Walk in and fmd out".

Maandags gesloten.

Chris Wagenaar 50 jaar architect
Op zaterdag 18 oktober kwamen 4 collega's en oud-me-

dewerkers van de Zandvoortse architect Chris Wagenaar

voor het eerst bijeen om een idee uit te werken voor een

overzichtstentoonstelling van het werk van Wagenaar. Ge-

zien de ziekte van hem was haast geboden. Gekozen is om

een selectie van zijn werk te laten zien die ze geïnspireerd

heeft en die de invloed laat zien die een architect in 50 jaar

kan hebben op de bebouwde omgeving.

Mede dankzij de financiële steun van Rota ryclub Zandvoort is

het gelukt om een maand later de tentoonstelling te openen

in de centrale hal van het raadhuis. De opening is verricht

door wethouder Ma rten Bierman, die even als Wagen aar zijn

opleiding heeft genoten aan de Technische Hogeschool te

Delft en colleges volgde bij dezelfde hoogleraren. Wagenaar

heeft vorige week maan dag de open ing bijgewoond en was

zelfs in staat om in aanwezigheid van de 70 genodigden

zijn dank uit te spreken voor deze hommage.

TU
Chris Wagenaar studeerde in de periode 1948 tot 1957

aan deTU in Delft. In 1957 voltooide hij zijn opleiding als

bouwkundig ingenieur. Een opleiding waarin de Griekse

en Latijnse klassieken onderwezen werden, maar ook

de voor de wederopbouw kenmerkende Delftse School

en Nieuwe Zakelijkheid. Zijn loopbaan startte hij bij ir.

Helms.lndie beginperiode ontwierp hij bedrijfs-en kan-

toorgebouwen. Een bijzonder ontwerp van hem is het

hoofdkantoor voor de AGAM, importeur van Mercedes

Benzin Utrecht.

Wederopbouw
Al snel daarna vestigde hij zich als zelfstandig architect

in Zandvoort. De oorlog had het dorp zwaar getroffen en

had alle bebouwing langs de kust doen verdwijnen. De

eerste naoorlogse woningbouw aan de Van Alphen straat,

aan de rand van de in verval geraakte Noordbuurt, werd

gerealiseerd. Met zijn bureau nam hij zijn intrek in een klein

oud vissershuisje aan de Kruisstraat 24 in de Noordbuurt.

Zijn betrokkenheid met het dorpshart van het voormalig

vissersdorp Zandvoort loopt als een rode draad door zijn

loopbaan. Door het Genootschap Oud Zandvoort, waar-

van hij in 1970 de eerste voorzitter was, werd de historie

uitvoerig vastgelegd.

Prijsvraag

Aan de Kostverloren straat ontwierp hij diverse grote woon hui-

zen. Deze woon huizen werden ingepast in het voor Zandvoort

karakteristieke duinlandschap. Ook in het Kostverloren park

verrezen een aantal geschakelde viliawoningen die deze

stijlkenmerken hebben. Voor de Haarlemmerstraat nabij de

Koninginneweg ontwierp hij ook een twaalftal herenhuizen.

Voor de uitbreiding van het raadhuis werd in 1973 een prijs-

vraag uitgeschreven. Het ontwerp van Chris Wagenaar had

het motto 'Noord kap'. De vakjury sprak haar voorkeur uitvoer

dit plan. De realisatie liet echter geruime tijd op zich wachten.

Uiteindelijk moest zijn ontwerp worden samengevoegd met

dat van ing. Wouter Ingwersen, dieookaan de prijsvraag had

meegedaan. Vervolgens moest het hele plan vanwege de hoge

kosten worden vereenvoudigd, zodat pas in 1980 een beperkte

uitbouw van het raadhuis kon worden gerealiseerd. Ook een

groot aantal bedrijven in Zandvoort werden doorhem ontwor-

pen of verbouwd.

Liefhebberij

Naast zijn architecten praktijk doceerde Chris Wagenaar decen-

nia lang architect uurgeschiedenis en handtekenen aan de HTS

in Amsterdam. Honderden studenten inspireerde en onder-

steundeh ij aan het begin van hun loopbaan. Geheel belange-

loos, uit liefde voor zijn va ken fascinatie met het ver leden, wist

hij kunstenaarsaisEmmyvanVrijberghedeConingh.Ariën van

Waterlanden diverse historici te interesseren voorde geschie-

denis van Zandvoort. In 50 jaar tijd heeft Chris Wagenaar een

grote bijdrage geleverd aan de bebouwing van het dorp en het

behoud van het cultureel erfgoed van 'zijn' Zand voort. De over-

zicht stentoonstelling is tot eind december te bezichtigen.

r_»,-' Sportraad Zandvoort

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Zandvoorste Redding Brigade JeugdSportPas: sport jij ook mee?
Op 1 januari wordt in Zandvoort traditiegetrouw door

duizenden weer een duik in de Noordzee zal worden ge-

nomen. Deze duik, maar ook deWN F duik op 11 november

jongstleden, wordt voor de veiligheid begeleid door de

Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB).

De ZRB is dus niet alleen

tijdens het zomerseizoen

alert op het strand! In de

zomer is de bewaking van

strand- en badgasten de

voornaamste activiteit. In

de wintermaanden vind je

de ZRB in het zwembad van

Center Parcs. Zwemmend

kunnen in de wintermaan-

den in het zwembad diverse

diploma's zwemmend red-

den (het redden van een

drenkeling met behulp van

bevrijding- en vervoersgre-

pen) halen.

Strandwacht

De taken van de strand-

wachten lopen zeer uiteen.

De hoofdtaak is het bewaken

van de veiligheid van baders,

zwemmers, surfers, zeilers

en andere watersporters.

Natuurlijk is er ook tijd voor

gezelligheid en ontspanning.

Gezamenlijk barbecueën,

zwemmen of een potje

beachvolleybal horen er bij.

Meer weten? Loop dan eens

door eigen instructeurs ver- op donderdagavond bin-

zorgd. nen in het zwembad. Meer

info via Ernst Brokrneier

Zwemmend redden (023-5733160) of via email

Kinderen van 6 t/m 15 jaar ernst. brokmeier@zrb. info.

Sportservice Heemstede-Zandvoort doet in samenwerking

met de zeven basisscholen en diverse sportverenigingen in

Zandvoort opnieuw een aanbod van verschillende beweeg-

activiteiten. Zo hebben kinderen kennis kunnen maken met

een heel bijzondere tak van sport: schermen.

redden, cursus Strandwacht,

Varend redden of EHBO? De

opleidingen van de ZRB zijn

zeer gevarieerd en worden

66 kinderen hadden zich

voor de vier kennisma-

kingslessen opgegeven. De

Zandvoortse maïtre (docent)

Siroos Askary, werkzaam

binnen schermvereniging

Haarlem, heeft deze les-

sen met veel enthousiasme

vormgegeven.

De JSP biedt kinderen uit

groep 4 t/m 8 de mogelijk-

heid om met een sport ken-

nis te maken zonder verdere

verplichtingen zoals lid wor-

den. Voor€ 5 mogen de kin-

deren doorgaans vier lessen

meesporten. In periode 3,

(maart/april), staat paardrij-

den bij Stal de Naaldenhof

in Bentveld op de agenda en

heeft Open Golf Zandvoort

haar medewerking toege-

zegd om kennis te maken

met degolfsport.

Inschrijven

Alle kinderen die in

Zandvoort op school zit-

ten, krijgen via de school

een briefen een brochure

mee naar huis. Heeft uw
kind geen informatie ont-

vangen? Vraag deze dan als-

nog aan via de school. Om
te kunnen deelnemen aan

de JSP is vooraf inschrijven

noodzakelijk. Dit kan uitslui-

tend via de school en moet

steeds per periode worden

gedaan. Meer informatie

via www. sport se rv ke-

il eemstedezandvoort.nl of

tel. 5740116 (do & vr).
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haitestraa\

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroc

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisp

Verzorging en vrije tijd:

torijschool Duet - 06-54280^3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alphenstraa

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Siegerstraat

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 51 132 55

Mode en trends:

BibiforShoes - Kerkstrc

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg.

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerksi

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - P01

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat
~

"ollie & Co Restaurant- Verlengc

he Satehcafé - Zeestraat

ake Five aan Zee Restaurant -



Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

j Q Q |j fj P opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win kei medewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ca dan naar onze vestiging

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

(obtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

Emmmmmmmmmmmsurf naar www.zandvoortsecourant.nl ï
Al uw verzekeringen bij

één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Van der Valk c ,

owartNotarissen
Kostverlore 11straat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

imaqe Image Outdoor pakt uit! imaqe
outdoor -J a

Kadotip 1

Ski winterjassen

dames en heren

20-70% korting

Kadotip 2

Truien, vesten, shirts

(ook grotere herenmaten)

30-70% korting

Kadotip 4
Beaufort

Outdoor laarzen

15% korting

Burg Engelbertsstraat g4
B

BP(Trnage)7 ^DDagè) K

l-'t l
IL M

KirWw-tf"fesfe^
i
*^«^^

Kadotip 3

Muchachomalo
dames en heren underwear

20% korting

Kadotip 5

Wi nteraccessoi res
mutsen, sjaals,

handschoenen

vanaf € 5,-

2042KP Zandvoort 023-5389695

50 plliS PcLCJlTlcl door Dick ter Heijden

50plus@zandvoortsecourant.nl

Kruispunt straks veilige oversteek voor iedereen

Gebruikers van elektrische rolstoelen en scootmobielen uit het Huis in de Duinen en

Nieuw Unicum zijn bepaald niet blij met de povere mogelijkheden om het kruispunt Tol-

weg/Kostverloren straat over te steken. En toch willen zij ook graag (vrijwel) dagelijks het

centrum van het dorp blijven bezoeken.

oplichtende witte richting-

pijl op de Zandvoortselaan

zorgt ervoor dat in ieder

geval automobilisten extra

voorzichtig het kruispunt

met een prachtige slalom

passeren tussen de vele op-

gestelde verkeerspaaltjes.

Hopelijk duurt dat allemaal

niette lang want naarmate

we de kortste dag van het

jaar naderen wordt het bij-

na alvroeg in de middag be-

hoorlijk donker en wordt het

verkeerstechnisch niet alle-

maal makkelijker. Laat staan

als het regelmatig regent,

stormt of sneeuwt zoals in

het afgelopen weekend.

De gebruikers van die ei-

genlijk onvervangbare ver-

voersmiddelen kijken dan

De reconstructie van dit aansluiting op de busbaan, nog zal steggelen over de ook halsreikend uit naar het

kruispunt, ten behoeve schiet gelukkig wel lekker rode fietsbanen naast het moment dat het complete

van een vernieuwd knoop- op terwijl de politiek deze spekgladde zwarte asfalt kruispunt in gebruik kan

punt voor onder andere de week in de gemeenteraad van de busbaan zelf. De fel worden genomen.

Ziektekosten en uw aangifte inkomstenbelasting

over 2008, de laatste kans!
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Genieten van de feestdagen
De komende weken staat bijna alles in het teken van de feest-

dagen. Je ziet het symbool daarvan in alle winkelstraten van

Zandvoort aan de gevels bevestigd. Allereerst Sinterklaas,

een overjarige 50-piusser die vooral de allerkleinsten een ge-

weldig feest wil geven, de vele te organiseren kerstmarkten,

rommelmarkten, maar ook de vele feestjes van sportvereni-

gingen die iets extra willen betekenen voor hun leden.

kruising Tolweg/Kostverlorenweg worden zichtbaar

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven: de aftrek

van ziektekosten wijzigt met ingang van 2009. Andere

buitengewone uitgaven, zoals begrafeniskosten, zijn dan

helemaal niet meer aftrekbaar. Belastingjaar 2008 is een

overgangsjaar waarin een groot deel van de ziektekosten

nog aftrekbaar is. U kunt daar uw voordeel mee doen door

nog dit jaar een aantal van de aftrekbare kosten temaken.

U treft hieronder een overzicht aan van de aftrekbare ziek-

tekosten in 2008. ^^^^^^^^

U kunt voor het ja ar 2008

de volgende ziektekosten

opvoeren: de premie voor

de aanvullende zorgver-

zekering, voorgeschreven

medicijnen, tandarts,

hulpmiddelen (bril en

hoortoestel), kosten van

vervoer naar arts en zie-

kenhuis, kosten van dieet

op medisch voorschrift

(een vast bedrag afhan-

kelijk van het soort dieet), vaste aftrek voor huisa potheek

(€ 23 p.p.), ouderenaftrek voor 65-plussers (€ 821 p.p.), deel

van de eigen bijdrage AWBZ, extra uitgaven voor kleding en

beddengoed als gevolg van een ziekte of handicap.

De aanschaf van een bril is toten met december nog aftrekbi

Alleen niet-vergoede kosten komen voor aftrek in aanmer-

king. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten, dan kunt u

deze natuurlijk niet meer als aftrekpost opvoeren. Ontvangt

u een gedeeltelijke vergoeding, dan is het niet-vergoededeel

aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat u de kosten in het jaar

2008 hebt maakt. Betaalt u de rekeningen dan ook nog dit

jaar. Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt, hangt af

van de hoogte van uw inkomen en van de hoogte van de

aftrekpost. Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar

als het bedrag meer is dan de niet-aftrekba re drempel. Deze

Ï drempel is 1,65% van hetverzame-

linkomen uit Box 1 (werk en wo-

ning), Box 2 (aanmerkelijk belang)

en Box 3 (sparen en beleggen).

Is dat verzamelinkomen bijvoor-

m beeld €10.000, dan isdedrempel

I € ia 65. De minimum drempel is€

I 115 per persoon. Voor gehuwden of

3 samenwonenden die eikaars fis-

I caal partner zijn, is de minimum
I drempel €230. Blijft het inkomen

van u en uw partner beneden €

31.589, dan wordt het aftrekbare

bedrag met 113% verhoogd.Voor vragen kunt u zich wenden

tot de ANBO Servicelijn, geopend van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, bereikbaar via: 030-233

00 60 of via e-mail: info@anbo.nl.

Feestdagen opkomst

Ook de organisaties die in

het algemeen betrokken

zijn bij de zorg voor oude-

ren laten van zich horen.

Lekker eten met z'n allen,

koffiedrinken, luisteren

naar muziek, concerten in

de kerk, bingo spelen en

gewoon met elkaar praten

op speciale maar vooral ge-

zellige bijeenkomsten. Zo

komen we de feestdagen

wel door. En natuurlijk ook

weer de beste bedoelingen

hebben voor het nieuwe

jaar. Zandvoort staat de

komende weken bol van

de activiteiten. Laten we de

zorgen om de toekomst, zo-

als iedereen die kan hebben,

maar even opeen laag pitje

zetten. Geniet gewoon van

alleontmoetingen en gezel-

lige bijeenkomsten.

Een hele eer
Coby van den Berg, verpleegkundig specialist chronisch zieke

bij Nieuw Unicum, is gekozen tot continentieverpleegkun-

dige van het jaar 2008! Naast Coby waren er nog twee kandi-

daten genomineerd.

Tijdens het continentie

MS congres op 7 november

jl. hielden de kandidaten een

presentatie waarbij Coby in

haar presentatie de conti-

nent ieprob lem at iek voor MS
patiënten in beeld bracht.

Met ha ar voordracht werd zij

als winnaar gekozen. De prijs

is door Astra Tech Benelux bv

in het leven geroepen en be-

staat uit een gouden speld

in de vorm van een kathe-

ter en een geldbedrag van

€2000. Cobyweet al waar ze

het geld aan gaat besteden

maar dat maakt ze in 2009

pas bekend. Het zal vast en

zeker met haar specialisatie

te maken hebben.

Q. J5>



Jjl Gemeente Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 18 november

en de verdere in week 47 door het college genomen besluiten

zijn 25 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op woensdag 1 december aanstaande vergadert de Wmo-

raad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij

te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht,

kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

De hierboven genoemdeaangevraagde monumentenvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun

nsnswi :sn/be;e-kinge' eenbaar maken bij Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

-Mr.Troelst rast raat iS.wi::gsn kozijn, verzonden 19 november

2008, 2008-200L.V.

- Zandvoortselaan 19a, slopen fietsenstalling, verzonden 20

november 2008, 2008-2035.

Inspraak op hetfietsbeleidsplan -Bakkerstraat 2a t/m 2d, veranderen kozijnen voorgevel winkels

Het fietsbeleid wordt door de gemeente geactualiseerd. Het begane grond, verzonden 21 november 2008, 2008-179 Lv.

vorige plan stamt namelijk uit 1998. In het nieuwe plan is aan-

dachtvoorde r. ie liwe [gewenste; fietspad e n, receatieve routes Monumentenvergunning artikel 11 Monumentenwet

iok ontwikkelinger rhetstalk ndefie:s

Het conceptplan isaan een externe klankbordgroep voorgelegd

bestaande uit de fietsersbond, de brandweer.de politie, VVN,

Waternet, de Kamer van Koophandel en het ondernemersplat-

form Zandvoort.

Het concept fietsbeleidsplan Zandvoort 2009 is vanaf heden

In te zien aan de balie op het gemeentehuis. Ook kunt u het

plan via de site van de gemeente bekijken of downloaden.

Kijk dan opwww.zandvoort.nl onder bestuur- beleid- nota's

en plannen. U kunt schriftelijk uw mening op het plan geven

door uw brief te richten aan de gemeente Zandvoort onder

vermelding van 'inspraak fietsbeleidsplan'. De sluitingsdatum

van de inspraakperiode is maandag 5 januari 20og

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en rectameaanvragen

Zandvoort:

- Van Lennepweg 11, verwijderen asbesthoudend materiaal,

- Zuster Dina Brondersstraat 27, slopen en verwijderen as-

besthoudende stand leidingen, ingekomen 18 november 2008,

2008-2155

- Frans Zwaanstraat 46, plaatsen loggia in dakvlak voorzijde.

Ingekomen 17 november 2008, 2008-216LV.

- Kostverlorenstraat 21, plaatsen erfafscheiding. ingekome- 1 "8

r-i ber

;

=i7 Lv.

orzijde, ingekom

orzijde, ingekom

-Max Euwestraat 48, plaatsen dakkapel v

- Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel v

- Wilhelminaweg 7, bouwen klompenhok, ingekomen 19 no-

vember 2008, 2008-220 Lv.

- Cornelis 5legersstraat 12, plaatsen trafostation, ingekomen

Monumentenvergunning aangevraagd

Bekveld

-Groot Bentveld 1-3, gedeeltelijk veranderen van een erfafsc be-

ding, ingekomen 11 november 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om een monumentenvergunning te verlenen voor het res-

taureren van het N5-station op het perceel Stationsplein 6

te Zandvoort. Voormelde aanvraag met het conceptbesluit

ken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis

j|d-n: de openingstijden Gedurende de termijn van de te-

i

1 ' :.Sb*c inging -."hh ee - ie:: er schi :~tel: < o' m .v-d el ing haar'

Zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"zlenswljze"te vermelden.

Verkeersbesluiten definitieve situatie busbaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten

op grond van in het verkeers bes luit met het kenmerk OB/

CT/2008/10/4307 staande overwegingen, wordt oveigegaa 1-

tot de plaatsing van bussluis is de vorm van een beweegbare

verzin kba re paal op de volgence locatie

-in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met

de Haarlemmerstraat;

tot het plaatsen van een geslotenverklaring in beide richtin-

gen voor bestuurders door plaatsing van de borden C01 van

bijlage i van het RVV 1990 met het onderbord 'uitgezonderd

lijnbussen' op de volgende locatie:

-in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met

de Haarlemmerstraat;

tot het plaatsen van een geslotenverklaring in beide rich-

tingen bestuurders door plaatsing van de borden C01 van

bijlage 1 van het RVV 1990 met de onderborden 'uitgezon-

derd i jnbLissen' e-- 'ui:ge:onderd ontheffing houders' op de

volgende locatie:

-inde Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansl ui: ng met

de Koninginneweg;

om de aanwezigheid van deverzinkbare paal te verduidelijken

zal worden overgegaan tot het plaatsen van waarschuwings-

borden J37 van Bijlage i van het RVV 1990 met het onderbord

'bussluis' op de volgende locaties:

Gemeente Zandvoort

- in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met

de Haarlemmerstraat;

- in de Prinsesseweg direct ten zuiden van de aansluiting met

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzleningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschr f: \';a: het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023} 57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uure 1 v jaag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (o 23) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier i óf stuur een brief naar de

klachtencooidmatcr.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08 30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pa Doorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en ierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open ussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u an waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Verg unningverlenir g op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08 30 en 16.0c uur

Op zoek naar werk of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden va banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

BASKETBAL -

Dikke overwinning Lions dames
Eindelijk was het dan zover en ze hebben er na afloop echt

van genoten. Het damesteam van The Lions won voor het

eerst in acht wedstrijden (de laatste was de openingswed-

strijd van dit seizoen in september) en deed dat niet zo

zuinig ook. Het Amsterdamse AMVJ werd met 76-25 terug

naar huis gestuurd.

Nu maakt een blik op de

ranglijst wel duidelijk dat

zowel onze plaatsgenoten

als hun gasten onderaan

de ranglijst van Rayon 1

bungelen dus het was een

rechtstreeks degradatieduel.

Natuurlijk wist ook Lions-

coach Richard Koper dat, hij

had een speciaal strijdplan

voor deze wedstrijd ontwor-

pen: na een Zandvoortse

score direct een full court

press! Hierdoor wordt de

aanvalsopbouw van de te-

genstander gestoord en is

er veel kans op intercepties.

De dames moesten daar nog

wel even aan wennen maar

toen het min of meer ging

lopen, werden die intercep-

ties steeds talrijker.

Al in het eerste kwart bleek

er een klassenverschil tus-

sen Lions en AMVJ (14-2).

Waar Zandvoort regelmatig

de basket vond, konden de

Amsterdamse dames nau-

welijks tot scoren komen.

Hun eerste score, i punt uit

2 vrije worpen, was pas in

de 8e minuut. In het tweede

kwart liep het net als in het

eerste, alleen was de richting

van deAMVJ-schoten nuwat

beter en ging bij de stand

33-15 de rust in.

Zowel in het derde als in het

vierde deel van de wedstrijd

was ervoor Lions geen vuiltje

aan de Zandvoortse lucht en

bouwden dedames een grote

voorsprongop.Veel intercep-

ties met gemakkelijke scores

(lay-ups) waren het gevolg

van het 'Koper-plan', maar

ook het insidespe! was ein-

delijk goed verzorgd, mede

door Bereis Mets die een

plaag voor de Amsterdamse

verdediging was met haar

pivotspel. Vooral Wendy
BluijsenTessa de Boer gaven,

regelmatig door een assist,

in de tweede helft de tafel

veel werk. De Boer overigens

speelde voorlopig haar laat-

ste thuiswedstrijd. Zij gaat

binnenkort voor een half

jaar ver naar het zuiden en

zal niet eerder dan volgend

jaar september weer in de

Korver Sporthal te bewon-

deren zijn.

"Natuurlijk dik verdiend. Dit

is een goed iets voor het zelf-

vertrouwen, dat iedere week

weereen duw kreeg na een

net aan verloren wedstrijd.

We spelen dit seizoen niet

echt slecht maar de basket

wordt te weinig gevonden.

Na het zien van deze wed-

strijd heb ikvolopvertouwen

in de restvan de competitie",

zei Koper na afloop, die ook

de arbitrage een pluim kon

geven en dat is wel eens an-

ders geweest! Komende za-

terdag treffen de dames van

The Lions in de Amsterdamse

Apollohal de op de vijfde

plaats staande reserves van

eredivisionist BV Lely. Deze

wedstrijd begint om 19.30
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Zandvoorts kampioenschap

Driebanden op de helft

De wedstrijden om het Driebandenkampioenschap van

Zandvoort zijn halverwege. Na de derde ronde in het goed

gevulde café De Lamstrael zijn er nog verschillende spelers

die in aanmerking komen voor de individuele titel. Ook de

strijd om de belangrijke Cafétrofee is nog lang niet beslist.

HANDBAL -

Puike wedstrijd handbaldames
De dames van ZSC hebben zich zondag bijna kunnen re-

vancheren van de zware nederlaag in Aalsmeer van een

aantal weken geleden {19-10). Vooral de tweede helft

speelde Zandvoort zeer geconcentreerd en kon het haar

tegenstander het vuur na aan de schenen leggen.

ZSC begon voortvarend de Aalsmeerse coach om
en nam al snel een 3-0 een van haar troeven in

voorsprong. Dit noopte te zetten. Deze dame, een

oud-jeugdinternational,

bracht zoveel meer dat de

Zandvoortse voorsprong

smolt als sneeuw voor de

zon. Binnen 10 minuten

stond Fiqas/Aalsmeer met

twee doelpunten voor en

dat werden er binnen een

half uur zelfs vier.

Wat coach Rob Til en trai-

ner Joop Boukes in de rust

gezegd hebben weet nie-

mand maar een herboren

Zandvoorts team begon aan

een enerverende tweede

helft. Punt voor punt wisten

onze plaatsgenoten van de

achterstand af te knabbelen

maar steeds weer was het

een drietal speelsters van

Aalsmeer dat er toch weer

voor zorgde dat Zandvoort

niet op voorsprong kon ko-

men. Een spannende eind-

strijd ging in bij 13-13. Weer

kwam Aalsmeer op voor-

sprongen kon zelfs een klein

gaatje slaan (13-15). Met de

nodige krachtsinspanning

kon Zandvoort weer terug-

komen en zo ging dat door

tot de laatste minuut. De

dames uit het bloemendorp

kwamen weer 2 punten voor

en toen was helaas de tijd

te kort om nog langszij te

kunnen komen. Het siert

de Zandvoortse dames dat

uiteindelijk met slechts één

punt verschil werd verloren

tegen een tegenstander

die, op papier, sterker zou

moeten zijn (16-17). ^SC

topscores: Romena Daniels

en Laura Koning 5; Daphina

van Rhee 3; Martine Balk 2

en Asia El Bakkalii.

Hoewel het erop lijkt dat de

kredietcrisis ook de prestaties

op het groene laken aan het

beïnvloeden is, was dat tot

nu toe aan de toeschouwers

niet te merken. Ze reageer-

den enthousiast op mooie

caramboles en lieten teleur-

gestelde geluiden horen bij

bijna rake ballen en missers.

In het individuele klasse-

ment staan drie spelers met

het maximale aantal pun-

ten bovenaan. Louis v.d.Mije

(café Oomstee) heeft van

hen verreweg het hoogste

gemiddelde (0.867). Addie

Ottho(caféDe Kippetrap) en

Frans Moet (café Bluys) zijn

tweede en derde. Een bijzon-

dere prestatie leverde Frans

Blom (café De Lamstrael) die

in de tweede ronde zijn partij

in café Oomstee met een se-

rie van zeven in drie beurten

wist uitte maken.

In de strijd om de Cafétrofee

voert café De Kippetrap ver-

rassend de ranglijst aan. Op

korte afstand volgen café

Bluys en team De Lip. De

spannendetweede helft van

het Driebandentoernooi be-

gint op zaterdag 29 novem-

ber in café De Kippetrap aan

de Zeestraat. Daar wordt om
19.30 uur afgestoten voorde

vierde ronde.

ADVERTEERDERS
Daakzil onze adverteerders i::.i<,r,ei wy u op de hoogte houden van alles

Wat in Zondvoci :ccji. De Java leeraars '" ,:;: k'ari: var, deze week z::r:

Administratiekantoor K Wlllemse Piony's Haarwlnkel

Algemene uitvaartbegeleidingZandvoo t Pluspunt

BloemsierkunstJef& Henk Bluljs

Café Oomstee Uitvaartcentrum Haarlem

Café 't Badeendje Van Aacken Glas zettersbedrij f

Van der Valk & Swart Notarissen

ChlnChln Van Schalk Omaco Makelaars

Danzee Vrljehuizenmarkt.nl

YAYA-Zandvoort

Dierenarts Dekker Zandvoort Optiek

Zaras. Café Restaurant

FiloxeniaGreek Cuisine Zeemeermin, vlskar™™ Sinterklaasactie:
Café Koper

Kroon Mode

Jahan Lindeman

Laurel Si Hardy Shanna's Shoe Repair & Leatherwear

Meijer Advocaten Slinger Optiek

JD
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Sara Roosstraat 28
Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen

inpan dige parkeerplaats. ...? Deze ruime4kamermaisonnette beschikt

overal deze eigenschappen!

Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Park

Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten, ontspannings-

mogelijkheden en natuurlijk het strand.

• Inpandige parkeerplaats

• Op loopafstand van het station, centrum en strand

Bouwjaar 2000

Gebruiksoppervlakteca. 115 m2
(ind. bergruimte)

Vraagprijs: € 269.000- (Incl. parkeerplaats)

Kostverlorenstraat 61
Deze goed onderhouden vrijstaande 30"'jaren villa staat in het geliefde

groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is

dan het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen

bekijkt. De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een

prachtige keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2
, hoge plafonds, een

beschutte intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen,

schuur, zomerhuis, garage en carport.

• Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte,

van binnen gezien moet worden

• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie

Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

Thorbeckestraat 70
Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf

te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. 85 m2
direct

aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan

worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken of de

badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de ï' verdie-

ping heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp en de

beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met helder

weer kunt u zeifs Noordwijken Scheven ingen zien liggen!

Inpandige berging aanwezig

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m' (exclusief balkon)

Vraagprijs: €239.000,-

Jac. van Heemskerckstraat 67
Wonen aan zee, op loopafstand het strand, NS-station, centrum en

supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4de
, tevens

hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en

een ruim balkon (ZW ) Het complex is in 2005/2006 geheel

gerenoveerd en beschikt overeen eigen parkeerterrein. De inpandige

garage (6.00 x 3.85) wordt separaat te koop aangeboden.

• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Hetgebouwisv.v. lift

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 nr (incl. balkon)

Vraagprijs: €259.000,- &>

Dr. J.G. Mezgerstraat 43
Modern 4-kamer hoekappartement op de 1 ste verdieping van het vlak aan

de boulevard gelegen complex "Ruyterstede". De woonkamer heeft veel

lichtinval en geeft toegang tot het balkon. De open keuken is modern, de

badkamer is luxe en beschikt over een ligbad en douche. Er zijn 3 slaapka-

mers waarvan 2 met zeezicht en in de onderbouw bevindt zich de berging en

garage. Het complex beschikt over een lift.

Het complex beschikt over een lift.

Wit gestuukte muren en plafonds

Eventueel garage onder in het gebouw te koop

Gebruiksoppervlakte ca. 85 m1

Vraagprijs: € 209.000,- appartement

€27.500,- garage
£360^

Hogeweg Zandvoort, Residence Cocarde
Nog 3 appartementen te koop

A-6: €439.000,- v.o.n.

A-7: €390.000,-v.o.n.

AIO: € 475.000,-. v.o.n.

Bouw gestart

Geplande oplevering: zomer 2010

Individuele indelingswensen nog bespreekbaar

Vrijblijvend gesprek met makelaar of architect mogelijk

Uitgebreide brochure beschikbaar
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Superlatieven komen te kort als men de uitvoering van de

Messiah, afgelopen vrijdagavond, zou moeten beschrij-

ven. Een fabelachtig mooie uitvoering van een van de

meesterwerken van Ceorg Friedrich Handel vond plaats

in de prachtige Agathakerk. Bijna 300 liefhebbers hebben

2,5 uur genoten van schitterende muziek op zeer hoog ni-

veau, gebracht door het Gelders-Utrechts Cantatekoor en

-orkest onder leiding van Harry Brasser en met medewer-

king van vier solisten.

door Joop van Nes jr.

De schitterend verbouwde

Agathakerk was het decor

voor dit oratorium dat niet

alleen tijdens de kerstperi-

ode maar, met name in de

Angelsaksische landen, ook

vlak voor Pasen uitgevoerd

wordt. Het oratorium be-

staat uit een aantal losse

teksten uit het Oude en

Nieuwe Testament en het

libretto is van de hand van

Charles Jennens. Hiermee

verschilt het werk van wat

doorgaans van onder een

oratorium wordt verstaan

(een omvangrijkvocaalwerk,

veelal meteen geestelijke of

wereldlijke inhoud, waarbij

meestal een verteller de dra-

gervan de handelingwordt).

In de Messiah wordt dan ook

geen 'plot'verteld.

Ovatie

De vier solisten kwamen
vrijdag subliem uit de verf.

Caroline 5tam (sopraan),

Martine Straesser (alt), Jan

van Elsacker (tenor) en Frans

Fi5elier (bas/bariton) zongen

prachtige aria's en stukken in

samenwerking met een on-

voorstelbaar goed koor. Het

zorgde bij velen voor kip-

penvel. Vooral Fiselier, zon-

der zijn collega's te kort te

doen, zorgde met zijn warme
stem en techniek voor een

topprestatie. Hoogtepunt

van het concert werd het

imponerende koorwerk

'Halleluja', waaruit bleek

dat met name de sopranen

zeer sterk en toonvast waren.

Terecht, maar aan de andere

kant ook erg ongebruikelijk,

werd door het publiek na dit

stuk een daverend applaus

ingezet onder het scande-

ren van "bravo, bravo". Toen

na het 'optrekken van de

stofwolken' het publiek een

staandeovatie bracht, straal-

de dirigent Brasser van oor

tot oor. Zijn orkest en koor

hadden, in samenwerking

met vier excellente solisten,

in Zandvoort weer (na het

Weihnachtsoratorium van

2005) van zich laten spre-

ken.

Blij

Voorzitter van de stichting

Cla5sicConcerts,PeterTromp,

was een blij man toen hij na

afloop bekend maakte dat

er, ondanks de wat tegen val-

lende voorverkoop, toch nog

een groot aantal mensen

naar de 'grote productie' in

2008 van zijn stichting wa-

ren gekomen. "We hebben

vanavond aan de deur nog

veel extra kaarten kunnen

verkopen. Hierdoor was de

kerk goed gevuld (dat is wel

eens anders geweest, red.)

en niemand van de aanwe-

zigen zal er spijt van hebben

gekregen. Wat een schitte-

rend concert was dit", glun-

derde hij.

Parkeerregime

Brederodebuurt

'O ja, dat is waar ook;

dat was als een proef begonnet

'Suikerbroodje € 1,75

Chocoladebroodje €1,75

"Heerlijk avondje assortiment":

Banketletter, Bankelstaaf,

heerlijke speculaasjes mét ol zonder

amandel, Speculaasb rokken en een

uitgebreid assortiment SINT en PIET

chocolade en marsepein

UITVERKOOP!

Tot 8 december

ille monturen 2008

€ 15,- per stuk!

Jij aankoop montuur + glazen)

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Raad neemt

'Strand en Duin' aan

De gemeenteraad is vorige week donderdag in een extra

raadsvergadering akkoord gegaan met het bestemmings-

plan Strand en Duin. Naast dit bestemmingsplan stonden

nog twee voorstellen op de agenda. De Welstandsnota

Strand werd een hamerstuk, maar het parkeerbeleid Bre-

derodebuurt leverde de nodige stof tot discussie op.

De bespreking van het be-

stemmingsplan 'Strand en

Duin' begon met een kriti-

sche noot. De brief welke de

strandpachters hadden ge-

stuurd over dit onderwerp,

was niet bij alle raadsleden

in goede aarde gevallen.

Zo liet PvdA-raadslid Nico

Stammis weten de opstel-

ling van de strandpachters

niet juist te vinden, omdat

ze naar zijn mening onei-

genlijke kritiek leveren op

de leden van de hoorcom-

rnissie. Stammis vroeg om
meer respect voor ieders

rol. Hij heeft geconstateerd

dat men alleen tevreden

is over de hoorcommissie

als deze een positief ad-

vies uitbrengt op punten

die de strandpachtersver-

eniging graag gerealiseerd

ziet. Ook Cees van Deursen

(GroenLinks) hekelde het

schrijven van de strand-

pachtersvereniging.

Bouwoppervlak

Het belangrijkste discussie-

punt tussen college en raad

was echter de vraag hoe

groot het bouwoppervlak

van een strandpaviljoen in

de toekomst mag zijn. De

fracties bleken unaniem het

advies van de hoorcommis-

sie te ondersteunen om de

oppervlakte te bepalen op

maximaal 70om', terwijl

B&W 6oom 3 had voorge-

steld. De PvdA diende een

vervolg op pagina 3

Auto Strijder

Zandvoort

Op 9 december
vergadert de gemeenteraad.
De commissie Projecten en

Thema's op 10 decembeT.
De agenda's vindt u in de gemeente-advertentie in deze krant.



FAMILIEBERICHTEN

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat we

hem zolang in ons midden mochten hebben,

geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,

onze lieve pappa, opa en overgrootopa

Jacobus Johannes Castien

Co
VÏiesta AmeliuCastien-Goudri

27 november 2008

Zandvoort Vltesta Costien-öoudriaon

Kinderen, Kleinkinderen &

Achterkleinkinderen

Lijsterstraat 2 flat 23

2042 CJ Zandvoort

De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op woensdag

3 december op het naast de RK Kerk St. Agctha

gelegen pcrochiekerkhof

.

Trcii i

Hef e

een il

yi glas, mei een lach en

ian...en dan gewoon

erder gaan.

Verdrietig om haar heengaa

haar zalatiga ons midden t

ü kennis van het overlijden

moeder, schoonmoeder en o

, maar dankbaar dat wc

Hendrika Schniedewind-Paap
™ Heintje ™

wediuvc van Marinus Schniedcw-intt

partner van Abraham Lodcwijk Lagerweij f

19 februari 1927 30 november 2008

Ton

Daan en Cindy

Jenny en Hannes

Erik

GertjanenCélestine

Yvcs

Edwin en She Ye

Tirza

Bert en Wil

Wendclle, Dennis, Shiela

Correspondentieadres:

G. Schniedewind

Prof. ZcemanstraatS

2041 CN Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

' UZZ ' UTTT.rAiTlT7L>r.L^
_
:-'NTTnr7fl ZjkHTWTlO-T

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

t 67, 2041 PR Zandv.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl n
V >

Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

WATERSTANDEN

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

RflLPH KRAS SO 3flflR

9 DECEMBER WORDT
RflLPH KRAS 50 CSflflR il

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene^^f
~ Begeleiding voor nabestaanden ~

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
EvertH. Schweitzer

Vooreen stijlvolle en verzorgde uitvaart

Hoog Laag Hoog Laag

DECEMBERW
Do 4 02.54 07.15 15.16 19.25

Vr b 03.46 07.55 16.06 20.14

Za 6 04.35 09.05 16.54 21.46

Zo 7 05.46 10.15 18.10 22.56

Ma 8 07.00 11.15 19.26 23.55

Dl 9 08.05 12.19 20.20

Wo 10 00 56 09.20 13.15 21.15

Do 11 01.46 09.55 14.05 22.15

^r Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7- 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

Ifri O!

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Lettyvan den Brand -Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Duw. Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
He: gebruik van advertenties en /of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' nitd "jkkslijke Toestemming van de uitgever.

BURGERLIJKE STAND

17 NOVEMBER - 28 NOVEMBER 2008

Geboren:

Wientana, dochter van: Mebrahtu Fthawie en Habte,

Nazret

Ja mi la Isma il Ah med, dochtervan: Ismail Ah med Mohammed
Abdulla en Maryan Ma'alin Somo
Ayla Zoi, dochterva n:Hageman,M ich el Michie! en Straatjes,

Sanne Channa

Tygo Al bert us, zoon van: Wetzel, Udo en Kleverlaan,5askia

Overleden:

Posno geb. Rust, Hendrika Johanna, oud g2Jaar

Gerritsma,geb. Au gust in us, Aaltje, oud 81 jaar

Schuuring, geb. Dees, Hendrika, oud 81 jaar

Oversteegen, Robert Frans, oud 90 jaar

Taanman, geb. Klomp, Te unia Hendrika, oud §4Jaar

kerkdiensten
ZONDAG 7 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastorC. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur mevr.C.van Ogtrop

pluspunt Buit

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen • Huiselijkesfeer • Plezier

FleminfstraatSS 204IVW Zandvoort
T: 023 - 57 I 73 73 / 57 40 330 • F: 023-57 I 6 865

infoupluspuntzandvoort.nl www.pluspuntzandvoort.nl

CARTOON

&USWEG HbhlIK.LLbN
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VERVOLG -Raad „e

amendement in om bijjaar-

rondpaviljoens 7501' extra

beschikbaar te stellen voor

openbare toiletten. Zonder

de steun van Groen Links, GBZ

en het CDA werd dit amen-

dement aangenomen. Gert-

Jan Blu ijs (CDA) vroeg zich af

of het grotere bouwopper-

vlak houdbaar is bij hogere

instanties.

Brederodebuurt

Uit de reacties van de diverse

fracties op het per 1 juli in-

gevoerde parkeerbeleid in de

Brederodebuurt bleek een

raadsbrede steun voor het

voorstel om de proefperiode

om te zetten in een perma-

nent beleid, al wilden som-

Politiek

migen het voorstel op pun-

tenaanpa5sen.Metnameop

het punt van het opnemen

van de Lijsterstraat in het

PAP-regime. Dit betekent dat

er een betaalsysteem met

parkeerautomaten komt zo-

als in de Brederodebuurt. De

raad wil dat dit zo snel mo-

gelijk gebeurt. OPZ diende

daartoe samen met andere

partijen een amendement
in dat werd aangenomen.

Het CDA bepleitte voor de

Brederodebuurt een mini-

muminworp van €0,60 voor

20 minuten, in plaats van het

verplichte minimum van een

uur. Bluijs wil hiermee iets

doen aan een veelgehoorde

klacht van bezoekers en be-

woners. Wethouder Tates

ging uitvoerig in op de reac-

ties van de diverse fracties.

Het CDA-verzoek keurde hij

niet af, maar hij vond het

prematuur. "Eerst kijken

wat daarvan de financiële

consequenties zijn van een

dergelijke minimuminworp,

want het zal een effect heb-

ben op het parkeren in heel

Zandvoort", zei hij. Op het

amendement van OPZ, zeg-

de hij de invoering van een

PAP-regime in de Lijsterstraat

toe nog voor de zomer van

2009. Voor de andere straten

in die buurt meent de wet-

houder dat nu kan worden

volstaan met beperktere

maatregelen.

Commissie Planning 81 Controt, d.d. 26-11-08

Commissie oneens over kosten Middenboulevard

Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Midden-

boulevard werd op 11 december 2007 door de provincie

afgekeurd. Voor de op 8 mei 2007 aangenomen grondex-

ploitatieraming voor dit project heerft dat de nodige fi-

nanciële consequenties. De commissie Planning & Control

werd daarom vorige week woensdag gevraagd te advise-

ren over een aantal voorstellen, die tot doel hebben deze

gevolgen overzichtelijk te maken en financieel administra-

tief af te dekken.

Het college vroeg de com-

missie een advies te geven

over een vijftal voorstellen,

die het mogelijk moeten

maken de werkzaamhe-

den aan de voorbereiding

van de plannen voor de

Middenboulevard te continu-

eren en een nieuw bestem-

mingsplan vast te stellen.

Voorgesteld wordt om een

voorziening voor de voorbe-

reidingskosten in te stellen

en daarvoor € 638.800 van

de reserve stedenbouwkun-

dige ontwikkelingen aan te

wenden. Om de gemaakte

kosten met betrekking tot

de erfpacht af te dekken is

voorgesteld € 15.600 ten

laste laten komen van de

exploitatie en deze te verant-

woorden op dejaarrekening

van 2008. Bovendien wil het

college een bedrag van €
87.500 voor het inzetten van

derden bij het aanpassen van

afgekeurde bestemmings-

plan Middenboulevard. Deze

kosten zouden ten laste

moeten komen van de regu-

liere begroting voor 2009.

Tenslotte wordt gevraagd

om €170.000, vooruitlopend

op het vaststellen van een

herziene grondexploitatie

(als gevolg van het aan te

passen bestemmingsplan

van 11 december 2007), voor

het uitvoeren van randvoor-

waardelijke werkzaam heden

door derden voor het 'mid-

dengebied' van het project

Middenboulevard.

Dat laatste voorstel kreeg de

instemming van een meer-

derheid van de commis-

sie, met uitzondering van

CDA'er Gert Jan Bluijs. Net

als de overige commissiele-

den stemde Blu ijs wel in met

het bedrag van €87.500 voor

het inzetten van derden bij

het aanpassen van het be-

stemmingsplan. Fred Paap

(WD),PimKuijken(PvdA)en

Bluijs lieten weten te willen

wachten tot het aangepaste

bestemmingsplan door de

raad is aangenomen, alvo-

rens de 'voorbereidingskos-

ten Middenboulevard' voor

een bedrag van € 638.000

beschikbaar te stellen.

Hetzelfde geldt voor de ge-

maakte kosten van €15.600

ten laste van de exploitatie

in dejaarrekening 2008.

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

COLUMN
Doortrekken

of niet

Opmerkelijk dat er zoveel men-

sen gaan verhuizen. Vooral de

"pensionades". Om het maar

in goed Nederlands te zeggen:

65 plussers. Waarom er wordt

verhuisd? De woning wordt te

groot. De tuin te bewerkelijk. De

trap is te hoog ofte steil om naar

de slaapkamerte gaan. Noem

maar op.

Ik woon al ruim 45 jaar in het-

zelfde huis. Moet er niet aan

denken om te gaan verkassen!

O ja. Ik weet nog goed dat we

dit huis wilden gaan kopen.

"Veel te bewerkelijk", zei mijn

vader."En duur", mompelde hij

knorrig. "Wél degelijk". Knikte hij

goedkeurend. "Alleen staat het

op de nominatie om gesloopt

te worden. Geloof ik. Ze willen

de Brede rodestra at doortrek-

ken. En dan moeten de eerste

drie huizen wég vanaf de hoek".

Ik fronste mijn voorhoofd. Mijn

vader werkte bij de gemeente.

En hoorde nog wel eens wat.

Gelukkig hebben we toen door-

gezet. Het huis tóch gekocht.

Waar hoorde ik toch nog

meer dat er een straat door-

getrokken zou worden? Ja, nu

weet ik het weer. De Herman

Heijermansweg. Vlak naast

het Huis in de Duinen. Een

brede weg naar Noord zou er

komen. Ook dat plan is nooit

doorgegaan. Jammer. Jammer.

"Milieuproblemen", hoorde ik

zeggen. Mijn opmerking is: wat

milieuproblemen. Een korte,

snelle weg naar Zandvoort

Noord is milieuvriendelijker

dan de huidige, gevaarlijke boch-

tige weg vol met obstakels en

drempels. Ach.Wat zou het een

zegen zijn als je direct vanaf

de Zandvoortselaan richting

Noord zou kunnen rijden. De

smalle Kostverlo ren straat zou

mooi worden ontlast. Vaak ben

ikopdie levensgevaarlijke straat

bijna van mijn fiets gereden. En

nu ze toch aan het slopen en

veranderen zijn....Kunnenzedie

Heijermansweg ook E
meteen wel meene- ?

men.Volgensmijzijner SP

heel veel voorstanders £
in Zandvoort. Eindelijk JJ

een goed idee.Wanneer Sj

beginnen we ermee?
—'

J>



1 0% december korting op al onze vouwgordijnen

www.onelyouwgordijnen.nl
ONEL

Vanaf vandaag zijn wij weer,

zoals vertrouwd,

vanaf 10.00 uur geopend.

Onze openingsdagen zijn

dinsdag t/m zaterdag.

Hartelijke groeten en tot ziens!

Joop en Bert

M.P. Coiffures

Hogeweg 27

Zandvoort

Tel. 5716969

HZandvqortse
Courant

fotowedstrijd

Doe mee met
de fotowedstrijd van

de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

EVENEMENTEN AGENDA

December
7 Jongerencafé- Tweewekelijks op zondagavond.

Deze week: DJ avond, 20.30 tot 00.00 uur

9 Postzegelbeurs - Open clubavond in Pluspunt,

aanvang 19.00 uur

10 Kerst-inn- De Brinck (Nieuw Unicum),

10.30 tot 16.00 uur

12 Taizé dienst -Agat ha kerk, 19.00 tot 20.00 uur

12-13 'De Jantjes' - Toneelvoorstelling Wim Hildering.

Grote Krocht, aanvang 20.15 uur

13 De Babbelwagen- 'Zandvoortse bijnamen'.

Hotel Fa ber, aanvang 20.00 uur

14 Cabaret-Ellen Dikker. Theater Circus Zandvoort,

aanvang 20.15 uur

14 Mairtstream Jazzcombo- Live jazz in Take Five,

aanvangi6.oo uur

14 Kerstmarkt -Rommelmarkt in Pluspunt Noord,

10.00 tot 15.00 uur

VVV Zandvoort: j dagen per week geopend!

HicFte aan Zee
"Boulevard Barnaart 67 2041 J JA Zandvoort

Wegens heropening van ons restaurant zijn wij per direct op zoek naar:

Chefkok (fulltin «)

Sous-chef ffM -)

Zelfstandig werkende kok (fylli- <)

Bedieningsmedewerkers (f»llt : : .
" me)

Keukenhulp (fllllii flpoittim<)

Afwashulp (fi'llt
-

i.'mttimr)

Schoonmaker (fullm, Upa mimi)

Administratiefmedewerker (16 »« pjutfc)

Functie eisen/wensen:

geldig diploma SVH (sociale hygiëne) is gewenst

goede contactuele eigenschappen

flexibele instellingen zelfstandig kunnen werken

bereidheid om onregelmatige tijden te werken

ervaring in de horeca is een pre

ken orde wj

Wat bieden wij u:

- een zelfstandige en afwisselende baan in eer

- een plezierige werksfeer

- salariëringconform CAO horeca

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u per post st ure

Riche aan Zee
T.a.v.C. Velthuis

Postbus 166

2040 AD Zandvoort

Tel: 06-1225 8068

ieke werkomgeving a

DE ZANDVOORTSE APOTHEEK
Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort Tel. 023 -571 31 85

zoekt een
(aankomend)

APOTHEKERSASSISTENT(E)
Voor 24 - 36 uur per week

Wij zoeken een gediplomeerde assistent(e) of een 3e jaars stagiaire

(examen juni 2009).

Tevens zoeken wij geïnteresseerden die januari 2009 beginnen met
de verkorte 2-jarige opleiding tot apothekersassistent(e);

1 dag school en 3 dagen werken.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO apotheken

Interesse? Neem voor informatie contact op met Mira Turkenburg of

Yvette van Deursen, tel. 023-571 31 85, of zandvoortse.apo@planet.nl

of schrijf een brief naar Postbus 50, 2040 AB Zandvoort.

n deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sfeerimpressie Feestmarkt
De feestmarkt van afgelopen zondag was de derde en laatste van dit jaar. De markt

was minder druk bezocht dan we inmiddels gewend zijn van deze mega-markten. Het

winterse karakter en een koopzondag in Haarlem kunnen daarvoor als mogelijke oor-

zaak aangewezen worden.

Sinterklaas had zijn trouwe schimmel Amerigo thuis gelaten en liet zich, samen

met de Hoofd piet, in een klassieke auto naar het Raadhuisplein rijden, waar hij door

sp reekstal meester van dienst, Ernst 'ai, ai' Brok meier, werd ontvangen. De Sint werd

begeleid dooreen grote groep Pieten die alle kinderen, maar ook de volwassenen vol

stopten met allerhande lekkers.

Deze wintermarkt was het niet

overdreven druk. Waarschijnlijk

hadden potentiële Zandvoort-

gangers 's ochtends naar de

weersverwachting geluisterd

en hadden besloten om niet

hier naartoe te komen. Ook een

aantal markt kooplui waren niet

op komen dagen en sommigen

hielden het rond het middaguur

al voorgezien.

Nieuw was een act met twee stripfiguren in een

'motor met zijspan'. Zij tuften lustig door het dorp,

het publiek ondertussen vermakend met hun meer

dan uitstekende act. Verder was er nog een stuntfiet-

ser die met zijn stalen ros zelfs over auto's reed. Het

'bungeejumpen'bij caféNeuf en de kindercarrousel

op het Raadhuisplein trokken veel kinderen. Ook de

Zwarte Pieten die Sinterklaas begeleidden werden

in de carrousel gespot.

Als men wintermarkt zegt, zou men mogen aannemen dat er veel kramen met kerstde-

coratie en dat soort zaken zouden zijn. Helaas was dat in Zandvoort wat minder het ge-

val. Slechts een klein aantal ondernemers had hun kraam als 'kerst kraam' ingericht.
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Met OOG en OOR jg
mmm-QE badplaats door m

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Legopop

LEGO MAJTS
WASHED DP

rug met een e-mailadres

van de onderzoeksgroep

met in verschillende talen

de woorden 'wetenschap'

en 'beloning'. Misschien

spoelen de badeendjes ook

op ons strand aan? Want

wat een Lego pop kan, kun-

nen badeendjes ook!

Feestelijk uitnodiging

De twee winnaars van

het eerste Zandvoortse

Jeugddebat, Aicha Khach-

naoui en Sam 5talenberg,

wonnen niet alleen een

mooie beker maar zij gaan

Een lezer stuurde ons de aansluiting bij deTolweg

een artikel uit de Engelse kunnen hierdoor gedurende

krant Sun met de volgende drie weken alleen vanaf de

tekst: kant van de Schelpstraat met ookop4december met bu

"Kinderen in het Engelse deautovoor dedeur komen, gemeester NiekMeijerlur

Brighton keken raaroptoen Het is best lastig maar het

ereen gigantische Legopop moet eerst een rommel zijn

aanspoelde op het strand, voordat het mooi wordt.

De 2,5 meter hoge Legopop Laten we het daarop hou-

had een T-shirtaanmetde den!

tekst: No real than you are.

Na even googlen was

er al snel achter: de

tekst slaat op de naam

van een expositie van

de Nederlandse kun-

stenaar Leön Keer die

binnenkort in Londen

exposeert. Daarnaast

bestaat Lego dit jaar

dertig jaar. Of Lego

iets met de actie

te maken heeft, is

nog onbekend. De

Legopop spoelde ook al

eens in augustus 2007 in

Zandvoortaan".Wiljemeer

lezen over het doel van de

pop ga naar www.egoleo-

nard.nl.

Rust in de

Haarlemmerstraat

Vanaf 1 december tot aan

de kerst is er een omlei-

ding voor het verkeer dat

Zandvoort binnenkomt.

Badeentjes

ch en. Deze twee leerlingen

van deHannieSchaftschool

werkten als team het beste

samen, zo was het oordeel

van de jury tijdens het

debat in oktober. Niet al-

leen Aicha en Sam nemen

straks zitting in de

Jeugdraad maar ook

alle 16 deelnemers

van het jeugddebat

kunnen vertellen wat

kinderen belangrijk

vinden in Zandvoort.

We zijn benieuwd

naarde eerstezitting

van de Jeugdraad en

natuurlijk wat er al-

lemaal besproken

gaat worden.

Oproep

Trui gebreid en een restje

wol over? Het Rode Kruis

De Jakobshavn gletsjer op

Groenland smelt zo hard, dat

zekerioo km 3 van de ijsmas-

sa in de laatste vijfjaar in zee

is verdwenen. Het smeltwa-

ter loopt weg via een soort kan alle restjes wol goed

tunnels die door de warmte gebruiken. Want één van

in het ijs ontstaan. Het is ech- hun activiteiten is het brei-

tereen raadsel waar het wa- en van lapjesdekens voor

ter precies heen stroomt en Afrika en Oost-Europese

hoe snel het terechtkomt in landen. Bent u in het bezit

de Baffïn baai, een zee tussen van een restje wol? Neem
de Noordelijke IJszee en de

De omleiding gaat via de AtlantischeOceaan. Daarom

busweg omdat bij het hebben Amerikaanse kli-

kruispunt aan de kant van maatwetenschappers 90
de Haarlemmerstraat/ badeendjes verspreid op de

Tolweg de aansluitende Jakobshavn gletsjer in de

werkzaamheden worden hoop dat de speelgoeddie-

uitgevoerd. De bewoners ren met het smeltwater zul-

in de Haarlemmerstraat len meedrijven. Alle eendjes

tussen de Schelpstraat en hebben een sticker op hun

dan contact op met Ria

Akkerman (tel. 5715556),

zij neemt het graag van u

aan. Maar u kunt het ook

op maandagmiddag tus-

sen 14.00 en 16.00 uur af-

geven bij de da mes van het

Rode Kruis in de grote zaal

van het Huis in de Duinen.

Bij voorbaat bedankt.

^



Ontwerp

Posters

Vlaggen

Spandoeken

Beurssystemen

Textielbedrukking

Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig'

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u ai

Printinq People Group

<(Boudoir Sy sara'

Vanwege de snel groeiende populariteit voor

de verzorging van handen, nagels en voelen

hebben wij besloten om na 5 jaar te gaan

uitbreiden met maar liefst 3 nageltafels.

In ons geheel vernieuwde salon kunt u terecht

voor kunstnagels (acryl en gel), uitgebreide

manicure (voor een heerlijke en schitterende

verzorging van de natuurlijke nagels) en voor

french pedicure (verzorging van de teennagels)

Op zondag 7 december zullen wij de deuren va

de vernieuwde salon openen. Tot die tijd werken

wij in Boudoir personal styling op de Zeestraat 5

Voor een afspraak, advies en vragen kunt u

ons altijd bellen 0235732900

Graag tot ziens!

Sara & Wendy

Geopend:
7 dagen per week van 09.00 uur tot 17.00 uur

en dinsdagavond tot 21.00 uur

Achlerweg 1 -2042 LH Zandvoort

4*

6.

Al ruim tweehonderd ondernemers lid van VVV
De nieuw opgezette VVV Zandvoort is werkelijk uit de startblokken geschoten. Op dit

moment zijn al meer dan tweehonderd participanten ingeschreven! Nagenoeg alle grote

toeristische bedrijven, hoteliers, pensionhouders, horecavoorzieningen en winkels zijn lid

geworden van de VVV Zandvoort.

Participanten werven in

deze zware economische

tijden, het lijkt een onmo-

gelijke taak. Toch hebben

de ondernemers "ja" gezegd

tegen de nieuwe VW. Bij de

organisatie denkt men dat

dit te maken heeft met de

betrokkenheid bij Zandvoort

als dorp. Met hart en ziel is

het VVV-team dan ook met

Zandvoort verbonden. Het

enthousiasme druipt ervan

af. Negativisme kennen ze

niet en met een persoon-

lijke aanpak zal er alles aan

gedaan worden om te zor-

gen dat Zandvoort niet weg-

spoelt van de toeristische

kaart.

Door het enthousiasme en

de gepresenteerde plannen

kregen ze niet alleen het

groteen kleine bedrijfsleven

daarachter maar ook de ge-

meente stelde substantieel

meer subsidie beschikbaar.

De VW Zandvoort wil voor

al deze ondersteuning haar

dank uitspreken. Het over-

treft de stoutste verwach-

tingen en het geeft aan

dat er veel behoefte is aan

de activiteiten van de VVV.

Nog belangrijker is het dat

de plannen aansluiten bij

de verwachtingen van de

ondernemers. Deze ideeën

lijken soms simpel maar als

bepaalde basisinformatie er

niet is, dan moet je volgens

de VVV niet al te ingewikkeld

denken.

DeVW Zandvoort is er klaar

voor om heel Zandvoort het

spreekwoordelijke duwtje in

de rug te geven. Aan de daad-

kracht en vernieuwingsdrang

van VW Zandvoort zal het

niet liggen. In korte tijd is de

organisatie verzelfstandigd,

verhuisd, zijn de informa-

tiezuilen geplaatst, zijn er

plannen gemaakt en staat de

nieuwe organisatie als een

huis. Gecombineerd met het

grote aantal participanten

kan Zandvoort eensgezind

ten strijde trekken. Met mid-

delen en manschappen kan

VW Zandvoort de strijd win-

nen, want veel VW's in den

lande moeten nog aan hun

vernieuwingsslag beginnen.
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Plony's Haarwinkel
In één van de kleinste pandjes van Zandvoort is deze week

een nieuwe zaak gestart, Plony's Haarwinkel in de Koster-

straat 13a, voor een zeer ruime sortering professionele kap-

persproducten.

i
e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ

{29 november 2008)

Cadeau De heer/mevrouw Ondernemer

Boeken bon t.w.v. € 20 Hart Bruna Balkenende

Noten pakket Mudde C'est Bon

Cadeaubon t.w.v. € 15 C.Poel Blokker

Zuivelmandje C. Treffers De Kaashoek

Rode of witte wijn W. Keunmg Gall&Gall

Cadeaudoos Cacharel Troostw ij k Parfumerie Moe ren burg

Cadeaubon t.w.v. € 15 S. Halderman Vis Culinair

Fondue/gourmetschotel voor 4 pers. W. van Daaler Slagerij Horneman
Boxer short uni B. Borg A. R.Wobma Beachim

Fruitmandje M.Teunisse Daniel Groenten en Fruit

Dames of heren hakken Huijgen Shanna's shoerepair

Bonbons doosje Mudde La Bonbonniere

Waardebon Vichyt.w.v.€ 20,00 J.Jetten Zandvoortse Apotheek

Dinerbon t.w.v.€ 25,00 E. de Boer Holland Casino

Verwen bon t.w.v. € 15,00 H. Blokker Koffie Club

Waardebon tw.v.€ 25,00 A.van der Ho st Kwekerij van Kleeft

Ondergoed van C. Klein Snijders VlugFashion

Grote slagroomtaart A. Verbrugge Van Vessem Ie Patichou

Pakket wintervoer voor b itenvogels Jansen Rozema Dobey Zandvoort

Ontbijt voor 2 personen L. Siemons NH Hotel Zandvoort

Boeket bloemen F. Balein Bloemsierkunst Bluijs

2 kaartjes voor bioscoop H.B.C. Vu rhaa Circus Zandvoort

Varkensrollade L Leferink Vreeburg

Cadeaubon € 10,00 J.J. Roomeijer 4 IJzerhandel Versteege

Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht

De liefde bracht Plony die vol-

gend ja ar veertig jaar kappers-

ervaring heeft, anderhalfjaar

geleden definitief vanuit het

Brabantse naar Zandvoort.

"Gelukkig wilde een collega

mijn kapperszaakovernemen

en kan ik hier een nieuwe stap

zetten", aldus deze vakvrouw.

"Ons doel is tweeledig, want

wij leveren enerzijds onze pri-

ma producten als detailhan-

del, maardaarnaast komt ook

een stuk dienstverlening aan

onze klanten. Zo willen wij ze

graag in de avonden bijvoor-

beeld leren hoe je het beste

je haar thuis kunt verven,

maarooktrucjes hoe je lange

haren kunt opsteken." De te

gebruiken verf is van profes-

sionele kwaliteit, zowel van

het Duitse merk Kadus als

van het Italiaanse By Fame.

Voor carnaval of een speciale

spring-eens-uit-de-band-

party met de wel meer dan

twintig felle kleuren wax.

Bij Plony kunt u ook terecht

voor permanent vloeistof

en wikkels, watergolfrol-

lers, scharen en borstels en

zeer leuke en chique haar-

sieraden, voor de feestda-

gen zelfs schitterend met

Swarovskisteentjes ingelegd.

Bijzonder zijn de extensions,

die nietgeplaktworden maar

door middel van een ringetje

zeersnel in het haargevloch-

ten worden. Door deze tech-

niek kunnen deze zelfs nog

een keer gebruikt worden

en het gegeven dat het hier

om echt haar gaat houdt in

dat de extensions gewassen,

geverfd of zelfs geperma nent

kunnen worden.

Wat de haarverzorgingspro-

ducten betreft is er een uit-

gebreide keus.Voorde man is

er American Crew, gecreëerd

door kapper David Raccuglia,

een internationaal erkende

hairstylist. Deze lijn omvat

een veelheid aan producten,

inclusief het scheren. Zowel

voor de heren als de dames

biedt Kadus kwaliteitsverzor-

ging, maar het paradepaard-

je van Plony is toch wel het

merk'Nioxin'. Dit is namelijk

specifiek ontwikkeld voor

mensen met huidproblemen,

zoals roos, eczeem, psoriasis

en chemotherapie: het be-

schermt en activeert het le-

vende deel van het haar en

hoofdhuid met natuurlijke in-

grediënten, die nietopdieren

zijn getest, geen pvp bevatten

en hypoallergeen zijn. Het

dringt diep in de haarzakjes

door (trouwens, ooit wel eens

uw haren via de microscoop

200X vergroot gezien? Echt

een vreemd gezicht.)

Tenslotte is er een, niet goed-

kope maar wel bijzonder

fraaie, collectie Mexicaanse

armbanden en kettingen te

koop. Plony's Haarwinkel is

zondagen maandaggeopend

van 13.00-17.00 uur, dinsdag

t/m zaterdag van 09.30-17.30

uur. Kosterstraat 13 a, 2042 II

Zandvoort; 023-5733066.

J>
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Doe mee met de fotowedstrijd

van de Zandvoortse Courant!
Laurel & Hardy

foto@zandvoortsecourant.nl

Wm- en iVfgrrt-rt'tnT r<r/r iïr jreitttl-niJgyi;}

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Parma-ham met meloen
Franse uiensoep

Carpaccio

Roodbaars filet

Varkenshaas pepersaus
Panga-zahn botersans

Coupe Amaretto
€16,75

Viör iafurUNttit afsrierirrrN lef. 023-57164^0

üeapttui va» 17.00 mr 22.00, ttwttifdng geit&if»

&nf%. EngelbertstTtifiS 72, ZnttdvQwt

elke donderdag
Dagschotel

V a € 9,75
Wekelijks een

wisselend menu

Take Five
BoulevardPauhis Looi, par. 5 Zaïidvoort

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJFZOEKEN WIJ

PER DIRECT EEN FULLTIME (M/V)

MEDEWERKER DACKEUKEN

voor het bereiden van luxe belegde

broodjes, salades en lunchbuffetten

Zelfstandig kunnen werken en

kennis haccp is een vereiste

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:

Take Five aan Zee b.v.

t.a.v. mevrouw S. Toonen
Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor meer informatie: 023-5716119 1 www. tfaz.nl

r*rW
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12 december 26 december - 2e Kerstdag

Winterwonderland Kerstmenu a

Diner Danzee
Met Hve muziek

€39,50 of a la (arte
Met Sve muziek - Reserveer tijdig

17 december 31 december

Danzee's New years party
Kerstworkshop Met diverse Di's - Aanvang 00.00 nar

Met lunch, €29,50 Entree € 10,- ind Champagnekaarten

verkrijgbaar aebter de bar

24 december - Kerstavond

A la carte 1 1 januari

Met live muziek Nieuwjaarsreceptie
Met Sve muziek - Aanvang 16.00 uur

25 december - Ie Kerstdag

Kerstmenu a en een drankje

€39,50 of a la <artc |

Met ive muziek - Reserveer tijdig

Grand Café Danzee -

V
Ker kpleïn 8 - T. 023 571 22 52

Heiiiekeri*

Café Oomstee

Vrijdag 12 december

vanaf 20.00 uur

Demonstratie

driebanden biljart

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

ASPAWfiDELIGHTS.

December Voordeelmenu
(voor 2-3 personen)

' Kroepoek
' Mini Loempia's (8 stuks)

' Babi Pangang Speciaal
' Babi Ketjap
' Foe yong hai

2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 17,50

ALLEEN AFHALEN

'
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De perikelen rond de busweg
In 1899 werd de tramlijn Amsterdam -Zandvoort aangelegd. Het was een gewel-

dige ontsluiting voor de badplaats en bracht de passagiers volgens een vaste

dienstregeling 3 a 4 keer per uur in ongeveer 55 minuten van het centrum van Am-

sterdam tot vlak bij het strand. Helaas werd in 1957 de tramlijn opgeheven en

werden de trams vervangen door autobussen. In 1965 werd de grond vanaf het

Zwarteveld tot aan de Kostverlorenstraat door de toenmalige NZHVM aan de

Gemeente Zandvoort voor fl 1,- verkocht.

Gelukkig is sinds afgelopen vrijdag Spijs- en Dranklokaal Laurel & Hardy weer open. Op 6 au-

gustus om 16.30 uur bleek er brand te zijn uitgebroken in de meterkast, wat een behoorlijke

vuur- en roetschade in zowel het cafégedeelte als het bovenhuis tot gevolg heeft gehad.

De afgelopen maanden
hebben de uitbaters Ron en

Gerda Brouwer keihard ge-

werkt om alles weer op orde

te krijgen en dat resulteerde

in een openingsfeest, waar-

bij de vaste klanten konden

constateren dat de inrich-

ting geheel is vernieuwd.

Weliswaar is de oude bar

bewaard gebleven maar

deze is nu verplaatst naarde

andere wand. Ron: "Wij zijn

bijzonder blij met een heel

uniek compleet computerge-

stuurd biertapsysteem van

Heineken, waarbij de vaten

boven de bar een heel nos-

talgisch gezicht geven."

Voor velen lijkt het alsof

Laurel & Hardy al heel lang

in Zandvoort zit, maar dat

blijkt niet het geval te zijn.

Brouwer: "Wij wonen hier

pas sinds 1996, nadat wij in

Wieringerwerf een café/res-

taurant/partycentrum had-

den gerund. In iggg zijn wij

met dit spijs-en dranklokaal

gestart. De naam was van

meet af aan duidelijk, want

ikben al van af mijn elfde jaar

een grote fan van het komi-

sche duo Laurel & Hardy."

Hij staat hier zeker niet al-

leen in want wereldwijd

zijn er grote fanclubs van

deze bijzondereacteurs, ver-

enigd onder de naam 'Sons

of the Desert'. Afgelopen zo-

mer heeft een groep fans in

Zandvoort bij Ron gegeten.

Op de Nederlandse website

www.blotto.nl wordt ook

regelmatig aandacht aan de

zaak besteed.

Dat er een speciale band tus-

sen de Laurel en Hardyfans

bestaat, blijkt wel uit het

volgende. Bij de brand zijn er

heelveelfoto's uitdeenorme

collectie van Laurel & Hardy

verloren gegaan. Zowel in

Amerika als in Engeland zijn

inzamelingen gehouden en

Ron zodat Ron nu weer kan

beschikken over posters,

foto's en andere memorabi-

lia. Hij is ook zeer blij met de

foto's, die plaatsgenoot en

filmfan Thijs Ockersen hem

geschonken heeft!

Wat de keuken betreft zal er

niet zoveel veranderen. De

tournedos en "de lekkerste

spareribs van Zandvoort"

blijven als vanzelfsprekend

op de kaart staan. Er kunnen

ongeveer 40 mensen tegelijk

eten en wel op donderdag,

vrijdag, zaterdag en zondag.

Nieuw is destamtafel, zodat

je niet heel ongezellig alleen

aan een tafeltje hoeft te zit-

ten. Op maandagavondvanaf

21.00 uur is Jan de Kaasman

weer wekelijks aanwezig

met de heerlijkste (gratis te

proeven) kaassoorten.

Laurel & Hardy is de gehele

week, behalve op dinsdag,

geopend van 16.00 uur tot

03.00 uur. Ron en Gerda zelf

hebben besloten voortaan

een extra dagje vrij te nemen

(op maandagen woensdag).

Haltestraat 46, tel. 5737046,

internet: www.laureienhar-

dy.nl.

door Ne! Kerkman

Nadat in 1958 een overeen-

komst was bereikt,werd door

de Gemeente Zandvoort op

het voormalige stuk tram-

baan een vrije toegangsweg

aangelegd voor autobussen

van de NZHVM naar het

centrum. Pas in 1965 vond

het grondtransport plaats

en werd ereen zakelijk recht

van gebruik (met een aantal

voorwaarden) voor de duur

van 25 jaar vastgelegd. Eén

van de voorwaarden was

dat alleen de vervoersmaat-

Sinterklaas bij Studio Total Care

Circa50 kleine klantjes Van Total Care

mochten hun schoen komen zetten.

Feikje Bol had ze uitgenodigd ter ere

Van de 2-jarige Verjaardag Van haar

bedrijf. Ook Sinterklaas kwam za-

terdag nog eVen langs Waardoor de

feestvreugde nog groter Werd. Alle

brave kinderen kregen een presentje

in hun schoen.

aangelegenheden ging om
het bestemmingsverkeer te

reguleren zodat de busweg

een weg zou zijn met de sta-

tus van open ba re weg. Tot op

heden is in de situatie, die bij

de trans port akte van 196 5 tot

stand kwam, nog steeds niets

gewijzigd.

Geen openbare weg
Ondanks dat de busweg nu

geasfalteerd is en aan beide

zijde fietsstroken zijn aange-

legd rust nog steeds de be-

stemming: tramwegterrein.

De omwonenden gaan er

'planontwikkeling busweg'

geeft het college zelfs in de

laatste brief van 20 augus-

tus jl. aan dat "vooruitlo-

pend op het bestemmings-

plan de verandering van

het gebruik van de busweg

met voet- en fietspaden te

regelen en aan te leggen

binnen de winterperiode".

De bewoners aan de bus-

weg hebben zich van het

begin af aan verzet tegen

het project "Herinrichting

busbaan plus rotonde",zelfs

voordat de gemeenteraad

de afgekeurde plandelen

schappij het recht had om
van de door de gemeente

aangelegde busweg, gebruik

te maken.

Toestemming

De gemeente week van dit

alleen gebruik af en gaf aan

de bewoners van deaangren-

zen de percelen toestemming

om met de auto over de bus-

weg te gaan. Deze toestem-

ming was alleen bruikbaar

in combinatie met een ont-

heffing van het verkeers-

bord Ci (verboden richting

voor iedere bestuurder). Ten

onrechte zijn deze ontheffin-

gen samen metdeverleende

toestemming Vergunnin-

gen' genoemd waarvan de

indruk is ontstaan dat het

alleen om publiekrechtelijke

van uit dat de busweg géén

verkeersweg is met de status

van openbare weg maareen

weg, uitsluitend aangelegd

voor gebruik voor autobus-

sen van Connexxion. Bij

herziening van het bestem-

mingsplan zullen de belan-

genvan de omwonenden ge-

respecteerd moeten worden.

Waarbij de woonpercelen

grenzend aan de busweg het

eigen erf wordt afgesloten

met een afscheiding van on-

geveer 2 meter hoog met een

opening naar de busweg om
te voet, per fiets of per auto

over de busweg naar garage

of parkeerplaats te kunnen

gaan.

Wel fietspad

In zijn correspondentie

naar behoren zou hebben

herzien. Er was tijd genoeg

om, met inachtneming van

de rechtelijke uitspraken en

de besluiten van GS, het be-

stemmingsplan te herzien

voordat er met het project

werd gestart. Die tijd is

niet gebruikt: het project is

klaar zonder respectering

van de wet, dus ook van de

burger, die op handhaving

van de wet is aangewezen.

Intussen heeft het college

de busweg, in strijd met de

geldende bestemming, al

aangelegd. De gemeente-

raad zal tot een besluit moe-

ten komen of de grond voor

verkeersdoeleinden kan en

mag gebruikt worden. Dit

zal niet eerder dan eind ja-

nuari 2009 gebeuren.

CL
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK heurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

1 i w *ttnu«rtt *iW» flT

i ""CiK^T;" " xi
www.autotwdrfjtzandvoort, ril

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Td: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen
llttflrtwi

- B+««ft»Tk - m**ï&* - H+»mfl+d+ - ZanAnn^

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

N ij kamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit-en schilders-

werkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Autobedrijf Trade Ard.

LidBOVAGen NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Ka bel-i nternet/adsl

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos] netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it,

totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

204iKL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis, Chinese

body-en voetmassage.

80 Minuten a € 40.

Bel voorafspraak:

06-34549835

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Tel: 023-5739,

Administratie en
>elastingaangiften

voor particulieren en
ridernemers kleinbedrijf

Witte Veld 55, 204 1 GB te Zandvoort.

72 -Mob.: 06-45304531 • E-mali: kittywillemse@plonet.nl

sZANDKORREL INVULBON
Met ZandvoortPa: 50% korting op een zandkorrel

Particuliere E
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst tl
onder de volgende voorwaarden:

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.Brw)

5

6

7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

8

zakelijke Zandkorrel plaatsen. t
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld)

1) De redactie vin de krant, Kleine Krocht 2

2) BrunaBa]kenende,GroteKrochtl8

gEVCn '

J
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van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

uls e In oud

Te ,„

Het Pakhuis

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

van serviezen en glaswerk

tot meubels

en van kleding

tot boeken.

Nu ook kerstartikelenü!

Kennemerweg 6

Zandvoort

De winkel is geopend op

don-vrij-zat 10-17 uur-

Spanning-stress-moe-druk?

U kunt zich weer helemaal

ontspannen voelen door

klassieke massage.

Info: 5716793

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor vrouwen (v/m)

3-10 uur p.w. Haarlem e.o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Woningruil:

Gevraagd^ ééngezinswo-

ning met tuin,

2 etages, 2-p. huish.

Aangeb.: riante flat,

3 slaapk.,i e verdieping.

Recent gemoderniseerd.

gmichels@casema.nl,

tel. 5731283

Gezocht: bezorger,

i.b.v. rijbewijs.

Leeftijd 20 tot 35 jaar.

OHD Drankenhandel.

Tel. 5738777

(tussen 09.00 & 17.00 uur)

Woningruil

Ik heb een eengezins-

woning in Bennebroek,

Verschuerbrantslaan,

n zoekeen kleine woning

of flat in Zandvoort.

Tel. 06-4470 2272.

Vrouw zoekt vrouw.

Leeftijd 40-50 jaar.

Om samen gezellige

dingen te doen.

Interesse?

06-36011584

Onafhankelijke Horeca

Distributie bv

Zoekt: accountmanager

vanaf 21 jaar. Ibv. Rijbewijs,

ervaring met verkoop,

goede beheersing van

de Nederlandse taal.

Info: 023-5738777

(tussen 09.00 & 17.00 uur)

Anti Aging mini lift.

Al na 1 behandeling

zichtbaar/voelbaar resul-

taat (5 tot 10 jaar jongere

uitstraling). Bij Beauty&i

Nail Studio Elisabeth,

tel. 06-25003145 (schoon h.)

of 06-46005703 (nagels).

Van Speijkstr. 1/50

in Zandvoort

Te koop:

Avondjapon, 2-delig, mt.44,

i.s.v.n.:€ 8,50;

2 avondmantels, zw., nw.,

mt. 38 en 40: € 6,50 p. st.;

6 champagneglazen

'Leerdam', nw in doos:€ 7,50;

electr. eierkoker,

nw in doos:€ 4,50.

Tel. 5713509

Te huur: app.aan zee,

7om J
, nabij station.

Geen huisdieren.

Geschikt voor 2 pers.

€ 1.100 p.mnd. all-in.

Info: 06-14202403

of 06-53612816

Nieuwsgierig

naar de kracht van je

eigen gedachten?

Informatie: 5716793.

start oefen groep 13 januari

19.30 uur.

Hoe leef je de 5e dimensie

in het dagelijks leven?

Zondag 7 december v.a.

10 uur in Het Draaipunt,

Kosterstraat.

Info: 06-22487220

(wel even aanmelden)

Kunstnagels

Complete set, ter kennis-

making tijdelijk€ 25,-.

Met garantie.

Bij Beauty& Nail Studio

Elisabeth,

tel. 06-46005703 (nagels)

of 06-25003145 (schoonh.).

Van Speijkstr. 1/50

in Zandvoort

Touch of class. Haltestraat

15. De nn schoonheids-

salon. Beauty-Haar-en

unieke modecollectie.

Aanbieding: t/m 10 dec.

Gezichtsbehandeling v.a.

€35,- en io% korting op:

massage harsen pedi-

cure deluxe make up •

haar. Bel voor info: 7522470

of (voor afspraak) 06-4832

2029. "Walk in andfind

ouf'.Maandags gesloten.
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Met bioscoopkaartje van Oorlogswinter
langs bunkers en oorlogsmonumenten

In combinatie met een bioscoopbewijs voor de film Oorlogswinter was er afgelopen zater-

dag een bunkerwandeling in de duinen van Waternet georganiseerd. Op de zondag erna

zijn bioscoopbezoekers met drie jeeps van Keep them Rolling langs de oorlogsmonumenten

geweest. Alle twee de activiteiten zijn druk bezocht en iedereen was zeer enthousiast.

door Nel Kerkm\

Met toestemming van

Waternet, beheerder van

de Amsterdamse water-

leidingduinen, en onder

begeleiding van Ronald v.d.

Mije, lid van het Bunker-

museum Zandvoort, begon

de speciale wandeling op

zoek naar het verleden. Een

groep van 13 mensen stond

bij het parkeerterrein bij

ingang Zandvoortselaan

startklaar.Sommige bunkers

zijn normaal niet te vinden

maar de medewerkers van

Waternet hebben de bun-

kers in kaart gebracht en van

nummers voorzien. Het was

nietalleen zoeken naar.maar

de deelnemers mochten

ook in de bunkers, wat een

behoorlijke klus is omdat de

ingang beslist niet groot is.

Daarbij gaf gids Ronald veel

informatie over het type en

het doel van de bunkers. Na

de interessante wandeling

kreeg iedereen glühwein en

een heerlijke kop met snert

in een partytent aangebo-

den.

Oorlogsmonumententocht

Drie legervoertuigen ston-

den zondag klaar om de

deelnemers aan de bijzon-

dere route te vervoeren. Een

geweldige maar ook een

koude belevenis want op

één voertuig na zijn de jeeps

open en niet verwarmd. Bij

elke gedenksteen en elk mo-

nument werd even gestopt

om te luisteren naar de

deskundige uitleg va

Christien Kemp. De rout

ging ook naar de algemen

begraafplaats waar diverse

verzetsstrijders zijn be-

graven en waar ook het

een en ander werd ver-

teld. Als afsluiting werd

het Juttersmu-ZEE-um

bezocht waar een kleine

tentoonstelling met infor-

matie en materialen over

WO II te vinden is.

Op 14 december is er

nogmaals een oorlogs-

monumententocht maar

dan met de fiets. Een over-

zicht van alle activiteiten

vindt u op pagina 16.
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Toneelvereniging

brengt De Jantjes

Toneelvereniging Wim Hildering bestaat 6o jaar en dat willen

ze weten ook. Op 12 en 13 december aanstaande brengen ze

een superproductie op de planken van De Krocht: De Jantjes.

Succes verzekerd! Zondag 14 december is speciaal voorde jong

(en ouder) uitziende Zandvoorters van 70 jaar en ouder..

Sporen uit het verleden

Bij het spoor van twee weken geleden met de muurschil-

dering 'C0IFFEUR' zijn er niet zoveel belletjes gaan rinkelen

zoals bij de Ijsfabriek. We ontvingen wel informatie van

Bob Gansner, hij vertelde dat Coiffeur betrekking had met

kapper Webber, want Webber was getrouwd met de doch-

ter van Joachem die kapper was.

alleen nog niet of Webber altijd in het zelfde pandje

heeft gezeten of dat hij jaren later naar een ander

pand in de Haltestraat verhuisd is. In die ja ren werd

er in straten vaak een omnummering gemaakt, zo

vertelde Kiefer. Detekst is op de muur geschreven aan

de noordkant, onder de dak lijst, van Haltestraat 32A.

In de DVD 'Zandvoortse kranten' stond onderstaande

advertentie uit 1900.

Tijdens de open dag in de Krocht is Martin Kiefer in zijn

computerbestand op zoek gegaan en vond in anno 1900

een coiffeur Webber in de Haltestraat 15 en weer later in

1918 een kapperWebber in de Haltestraat 28. Nu weten we

Trichosanthe.

Indisch, plantaardig- haarmiddel.

Doet de roos geheel verdwynen, bevordert

de haargroei, voorkomt het uitvallen.

Scheikundig onderzocht en vrij van

schadelijke bestanddeel en bevonden door

M. L. Q. v. LEDDEN HULSCHIEBOSCH,
Apotheker, Niemvend.

Amsterdam. Te Zandvoort, alleen

verkrijgb. bij JOH. H. WEBBER,
Coiffeur, Haltestraat 15.

Prijs per flacon fl 2.

—

De product ie, on der regie van

Ed Fransen, kent niet alleen

de huidige leden meteen rol

maar er is geprobeerd om alle

oud-leden eveneens mee te

laten spelen. Reden genoeg

om dit toneelstuk/musical

van de hand van Herman

Bouberte gaan zien.

De Jantjes is een toneelstuk

met liedjes die geschreven

werden door Louis Davids.

Als musical werd het stuk

voor het eerst opgevoerd in

1920, met Louis Davids en

zijn vrouw Margie Morris in

de hoofdrollen. De musical is

een van de klassiekers in de

Nederlandse amusements-

wereld en is zeer vaak uitge-

voerd ais toneelstuk, als mu-

sical en is al meerdere malen

verfilmd. De laatste keer in

1988 met in de hoofdrollen

CarryTefsen.DannydeMunk

en Peter Faber.

Het verhaal

Misleiding en misverstand

ontstaan in verschillende

relaties. Leendert wil iets

met Greet, de vriendin van

Dolle Dries. Moeder Piet

wil Leendert wel helpen en

luist Tante Betje (de moeder

van Dries) erin. Dat leidt tot

een fikse ruzie tussen Dries

en Leendert. Ook met de

marinevrienden van Dries,

Ma nus 'De Schele' en Blauwe

Toon, gaat het niet voor de

wind. Dries, Manus en Toon

besluiten bij het Koninklijk

Nederlandsch-lndisch Leger

(KNIL) te gaan. Ze vertrekken

voor öjaar naarden Oost.

De voorstellingen zijn op vrij-

dag 12 december en zaterdag

13 december, aanvang 20.15

uur. Zondagmiddag 14 de-

cember is een exclusieve vor-

stelling voor Zandvoorters

van 70 jaar en ouder. De

toegang voor deze zondag

is gratis echter een toe-

gangskaart is wel verplicht.

Via de volgende personen

kunt u zich voor deze zon-

dagvoorstelling opgeven:

Ankie Joust ra-B rokmeier (tel.

5715155) en Paul Olieslagers

(tel. 5719536). Hildering be-

schikt op die zondag over

diverse personenbusjes die u

ophalen en weer thuisbren-

gen. Deze service is gratis!

Kaarten a € 10 zijn te koop

bij Bruna Balkenende aan de

Grote Krocht. De deur in de

foyer naarde zaal gaat op 12

en 13 december om precies

19.30 uur open. Op zondag-

middag is dat om 13.30 uur.

O. J>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week *j£andvoort

Grote collectie

Riverdale kaarsen

is binnen.

Ook te zien in de bladen

At Home + Linda

van december.

Bezoek ook onze

Kerstafdeling

www.de-bode.nl

Mariene Sjerps
INTERNET

rlr'nr'Jijrirpi.nEfinltTTii'l

II.. th>h>S '-ir

op vertoon van de Zandvoorlpji^

y<m horting op uw nieuwe wrt>vik|

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s).

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas f€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,; -Pasnr

Authentieke smaak en sfeer van de

Italiaanse keuken bij Trattoria Vacirca

Buiten-

kansje voor
het thee-

kransje:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Amandel
koek-

kransjes
pakje 250 gram van 4.50 voor

en alleen in on:e vestiging teZiindvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 -57 12855

meer adressen en openingsuren :ie -::-: vvlp.nl

t\
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De half Italiaanse Pino Vacirca droomde al

jaren van een cateringbedrijf gespeciali-

seerd in de Italiaanse en Siciliaanse keuken.

Het bleef echter niet bij dromen. Driejaar

geleden startte hij met succes zijn eigen

cateringbedrijf Trattoria Vacirca. "Bij Trat-

toria Vacirca gaat het niet alleen om de au-

thentieke smaak, maar ook om de sfeer en

de geschiedenis van de Italiaanse keuken",

aldus Pino.

Elk jaar gaat Pino voor zes weken op

bezoek bij zijn familie in Sicilië. "Ik

kijk er elk jaar weer naar uit om naar

Sicilië te gaan. Ik hou van Italië: het

land zit in mijn bloed. Het is fijn om
met de hele familie samen aan een

grote tafel te zitten.We eten, drinken

en praten uren met elkaar. Het is een

belangrijk sociaal gebeuren. In de eer-

ste plaats kom ik voor mijn familie,

maar het is ook altijd leukom nieuwe

ideeën en inspiraties op te doen op

kookgebied", vertelt Pino lachend. De

passie voor koken heeft hij van zijn

Italiaanse vader meegekregen."Mijn

vader is stukadoor van beroep. In zijn

vrije tijd vond hij het altijd heel erg

leuk om voor ons te koken. Ik hielp

hem hierbij. Zo is mijn passie voor ko-

ken ontstaan", vertelt de cateraar.

Maar wat staat er allemaal op het

menu bij Trattoria Vacirca? "Onze

specialiteiten zijn de in houtovens

gebakken pizza's, de lasagne van

aubergines en deVitelloTonnato.

Dit is een gerecht van heel dun

gesneden kalfsvlees mettonijn-

mayonaise",somt Pino enthousi-

ast op. Naast het koken vindt de

gastheer het ook heerlijk om aan

zijn gasten een stukgeschiedenis

van zijn land mee te geven. "A/laar

ik vertel hen ook over familietra-

dities, overde ingrediënten en de

vele soorten Italiaanse wijnen.

We willen de sfeer van Italië bij

onze gasten thuis brengen", aldus

ZandvoortPas

VoorZandvoortPas houders geeft

Trattoria Vacirca 5% korting op de

catering. Het cateringbedrijf geeft

ook kookclinic's. Deze zijn uitste-

kend geschikt als bedrijfsuitje en

groepsactiviteit. Voor meer infor-

matie: trattoriavacirca@planet.nl

of bel: 06-144 487 20.

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autorijschool Duet - 06-542803'

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.A,

Foto Menno Gorter- Grote Kroci

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau -Gorn.Slegers\

Nympheia - www.nympheia.con

Toerkoop Reisbureau - Grote Krc

Waves Beach & Health Centre -

Mode en trends:

BibiforShoes - Kerkstrc

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg.

Wonen en onderhoud
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Toneelvereniging Wim Hildering
Dit jaar bestaat toneelvereniging Wim Hildering 60 jaar. In het Zandvoorts Nieuwsblad van j december 1973, toen de

vereniging haar zilveren jubileum vierde, blikte Cees Kuyper sr. terug naar de voorafgaande 25jaar. Kuyperkende het ama-

teurtoneel als acteur en als voorzitter van één van de verenigingen. Hieronder volgt het (ingekorte) krantenartikel.

i'ff
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Een kwart eeuw „Wim Hildering"

Deze maand herdenkt de Zandvoortse toneelvereniging

Wim Hildering haar 25 jarig bestaan. De enige in onze

gemeente nog actief werkende toneelvereniging die wij

momenteel bezitten. In verband met dit jubileum wordt

een receptie gehouden morgen, zaterdag 8 december, in

restaurant „Zomerlust" aan de Kosterstraat no. 5.

Als ik de geschiedenis van ons Zandvoortse toneelleven

uren de de laatste 25 ja ar zo eens overdenk en de opbloei

daarvan in dena-oorlogsejaren,dan betekent een jubileum

als dit toch wel heel wat. Dan is dit een gebeurtenis op zich-

zelf. Want er is een tijd geweest.dat Zandvoort een bloeiend

amateurtoneel leven kende. Vooral in de directe na-oor logse

ja ren. Toen hadden we vijf toneelverenigingen: „Ons Toneel",

,De Schakel", „Op hoop van zegen", „De Phoenix" en „Het

Voetlicht". De laatste bewoog zich meer op het gebied van de

shows en onder leiding van de heren Van Gijzel en Heiligers,

die zelfde stukken schreven, werden daverende uitvoeringen

[ebracht. Uit die glorietijd van ons toneelleven noem ik U de

opvoering door de gezamenlijke toneelverenigingen img46

„In 't gouden haantje" een daverende klucht, waarmee

een enorm succes werd geboekt. Er waren in die tijd weken,

dat er viertoneeluitvoeringen in één week plaats vonden

door de diverse gezelschappen. De meeste daa rvan zijnthans

allemaal verdwenen, in hoofdzaak door de televisie die haar

entree maakte. Zonde en jammer,want het was een bloeiende

tijd voor ons Zandvoortse verenigingsleven.

Begin 1948 gingen „Ons Toneel" en „De Schakel" een fusie

aan. De nieuwe vereniging startte op 16 december 1948 met

een opvoering van „Zeemansvrouwen" in theater M on opole.

Henny Hildering, die sinds 1938 in „De Scha kei" speelde, werd

bestuurslid van de nieuwe gefuseerde vereniging en kort

daarna voorzitter, welke functie hij nu nog altijd bekleedt.

Wat dit betreft drukt hij de voetsporen van zijn vader, die

enorm veel voor het Zandvoortse amateurtoneel betekend

heeft, ja er eigen lijk de grand legger van was. Zelfwas ik in die

fusietijd met„DeSchakel"voorzittervan „OnstoneeT.Toen de

fusie tot stand was gekomen, kwam daar een einde aan en

eveneens voor een groot deel aan mijn actief toneelspelen.

Vooral toen de toneel recensent van Haarlems Dagblad, wijlen

David Koning die tot dan toe altijd de critieken leverde op

het spel, zich ging toeleggen op het prof-toneel en ik tot zijn

opvolger werd benoemd en tevens de verslagen leverde voor

de plaatselijke bladen.

De voorstellingen hadden voor het merendeel plaats in the-

ater Monopole en ook wel in de oude zaal van „Zomerlust",

een zaal waarnaar ik nu nog heimwee kan krijgen. Wat een

kostelijke avonden hebben we wei meegemaakt in meestal

altijd vol Ie zalen! Ik herinner mij nog hoe ik in het begin altijd

een vaste plaats had op de ver hoging in theater Monopole en

ook in „Zomerlust". Ik zat in die begintijd altijd naast burge-

meestervan Alphen en zijn echtgenote. Begon devorstelling

niet op tijd, dan haalde hij een knots van een horloge uit z'n

zak, keek erop en als het hem te gek werd zei hij tegen mij:

„Ga maar eens even naar achteren en zeg maar dat als ze

niet direct beginnen.de burgemeester weg gaat". Dat heb ik

menigmaal moeten doen en het gaf altijd acht er de coulis-

sen heel wat zenuwachtig gedoe en de nodige consternatie,

want klaar was men nooit.

We dwalen af Hoe kan dat ook anders wanneer ik het heb

overeenonderwerp.dat altijd m'n bijzondere interesse heeft

gehad. Als ik nog eens in m'n herinnering terugga, dan ko-

men mijnamenin de gedachten van ledenvan de werkende

groep als Mien Elzinga.Arie Mourik, Cees Bruyn zeel, die in

alle rollen overtuigend was, Ko Reu rts, die vooral in het luch-

tige genre ons menigmaal liet gieren van het lachen, voorts

Henny Hildering en Al ie Bol.

Tijdens de opvoering van „Het land van beloften" werd

Mien Eizinga gehuldigd met haar 30 jarig toneeljubileum.

Als eerste sprak burgemeester Van Een erna haar toe. Ik had

het genoegen persoonlijk vele malen met Mien Eizinga op

de planken te mogen staan. Er ging van haar spel zulk een

waarachtig leven uit, dat je erdoor werd meegesleept. Mien

Eizinga bracht je altijd naarde echtheid van het beleven en

dat ging vanzelf. Zo verliep in korte vogelvlucht het leven van

de nu 25 jarige vereniging „Wim Hildering". Al ie Bol, met haar

nu reeds jarenlange toneelervaring voert als regisseuse de

nujubilerende vereniging naar steeds groter hoogte.

Maar Wim Hildering handhaafde zich nu 25 jaren lang en

trotseerde, ondanks soms moeilijke tijden, de stormen die

over dit verenigingsleven heengingen. En met succes, want

het is thans weer een bloeiende vereniging met een groot

aantal donateurs! Zandvoort mag terecht trots zijn op de

nog enige levende en levendige amateurtoneelvereniging

in onze Zandvoortse gemeenschap. Laten we er zuinig op

zijn.

jobtide

Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win kei medewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ca dan naar onze vestigin

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

Het heerlijke avondje is

bijna gekomen,

En vervult hopelijk al uw dromen.

Het avondje van de Fractie van GBZ komt er aan,

Maar waar zal dat dan over gaan?

Het waar en waarom zal nog even een verrassing blijven,

neemt u de moeite maandagavond 22 december in uw agenda te schrijven.

Inventarisatieavond van de Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort .

Hoort, hoort, zegt het voort!

Volgende week kunt u het in deze krant lezen,

Waar het over gaat en waar u dan moet wezen!

Dorpsgenoten door Erna Meijer

Cathy Samé Lottin

Een nog vrij jeugdige dorpsgenote deze keer. Cathy Samé

Lottin (36 jaar) is opgegroeid in Nijmegen in een gezin dat

uit twee culturen bestond. Haar moeder, een echte Bra-

bantse, ontmoette in Parijs haar vader die uit Kameroen

kwam. Helaas heeft het huwelijk geen stand gehouden.

"Toen ik 21 jaar was ben ik op zoek gegaan naar mijn Afrikaanse

afkomst en heb uiteindelijk drieënhalf jaar in Kameroen ge-

woond. Het eerste hafjaar heb ik binnen de familiesfeer doorge-

bracht,waar ik on der andere les heb genomen in de traditionele

dans- en muziekcultuur. Ik bleek echter toch wel een duidelijk

westerse mentaliteit te hebben en ben daarom toch meer in

de sfeer van deexpat (iemand die voor zijn werk in het

buitenland woont) terechtgekomen, mede door-

dat ik een baan kreeg op de Nederlandse am
bassade in Yaoundé. Uiteraard heb ik ook

de mogelijkheid aangegrepen om veel

binnen Afrika te reizen",zegt ze.

Na terugkomst in Nederland

heeft Cathy in Amsterdam de

Schoeversop leid ing gedaan, maar he-

laas kreeg zij toen RSI (gewrichtsaan-

doen ing van mensen die voortdurend

dezelfde bewegingen moeten maken).

Zij had een zeer interessante baan als

marketing secretaresse bij Eu ronext (ef-

fectenbeurs), maar uiteindelijk ging het

lichamelijk toch mis en was zij op 27-jarige

leeftijd voor 100% afgekeurd. Gevraagd naarde

mogelijkheden van omscholing werd de opleiding

oefentherapie Mensendieck (een officieel erkende para

medischeopleidingen therapie). een nieuwe uitdaging en hier

ging een wereld voor haar open. "Aangezien ik moestieren om
mijn fysieke grenzen te kennen, merkte ik dat bij Mensendieck

een andere houding ook een gedragsverandering teweeg kan

brengen. Je leert oorzaak en gevolg te zien en dat is veel meer

dan houding alleen, want bewustwording is heel belangrijk",

legt ze uit.

Sinds 2000 heeft CathySamé Lottin zich in Zandvoort geves-

tigd en is in 2005 hier begonnen met 'Waves', beach & health

center' in het Palace Hotel. Aangezien Mensendieck alleen in

Nederland en Noorwegen bestaat en hier minder bekend is

heeft Cathydiverse massages en stressmanagementtechnie-

ken aan de behandelingen toegevoegd. Vanaf januari 2009

kunt uvoordezeoefentherapie.net als bij fysiotherapie, direct

bij haar terecht, waar bij een goede samenwerking met de huis-

artsen is gewaarborgd. Daarnaast worden er, samen met een

aantal collega's, Shiatsu en ook lessen in Pilates, workouts en

yoga gegeven. Personal trainingen coach ing behoren ook tot

de mogelijkheden.

Hoe betrokken zij is bij het wellnessgebeuren in de breedste

zin blijkt wel uit het feit dat zij eerder dit jaar tien weken in

Maleisië, Thailand en Indonesië heeft vertoefd. Het doel van

deze studiereis was naast het bezoeken van spa's (afkorting

van '5a na per aqua', gezondheid door water), tevens ook een

10-daagse Vipassana in een boeddhistisch

klooster in Thailand te volgen. "Vipassa na

betekent inzichtmeditatie. Met een

50-tal mensen mag je 10 dagen

niet praten. Je volgt een intensief

programma van 's ochtends

05.00 tot 's avonds 20.00 uur

waarin je zittende, staande

en loopmeditatie doet. Het

was een heel bijzondere

ervaring en het heeft mij,

naast nieuwe persoonlijke

inzichten, verdieping gege-

ven in mijn werk als thera-

peut."

In Maleisië heeft deze bevlogen

vrouw nog een driedaagse interna-

tionale conferentie voor spamanagers ge-

volgd, waar men de nieuwste trends op het ge-

bied van de beste producten en ook duurzaam en ecologisch

ondernemen voorgeschoteld kreeg. De 35 persoonlijke behan-

delingen en bezoeken in spa-oorden varieerden van eenvoudige

rieten hutjes op het strand tot zeer luxe kuuroorden op tropi-

scheeilanden.Dereden dat Cathy deze reis heeft ondernomen

ligt in haar toekomstdroom: ooit wil zij graag haar hart en ziel

leggen in een hersteloord hier in de duin en, waar naast de luxe

van bijvoorbeeld een sauna, ook paramedische zorg geboden

kan worden! Aangezien de gemeente het begrip 'wel In ess' als

toeristenspeerpunt hoog in het vaandel heeft staan, lijkt mij

dit best een succesformule. Het gaat tenslotte om de juiste

aandacht voor de kleine dingen, die Cathy zeer zeker heeft, en

iedereen wordt daar ook nog eens beter van!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Vrij zacht weer in het

komend weekend
Na de opmerkelijke sneeuwval van vorige week zon-

dag sneeuwde het afgelopen zondag weer eventjes

in Zandvoort en Bentveld, met weliswaar een veel be-

scheidener vlokkenshow. Zowel de lucht- als bodem-

temperaturen waren te hoog om de sneeuw enige

overlevingskans te bieden. Acht kilometer naar het

zuiden bleef de sneeuw wel even liggen.

CathySamé Lottin

Geestelijke accu opladen
Op vrijdagavond 12 december is weer de maandelijkse

Taizédienst. Het thema is dit keer 'Mag je zijn wie je bent?'.

De dienst is zoals gebruikelijk in de Agathakerk en begint

om 19.30 uur.

De Taizé-werkgroep kwam
op het thema naar aan-

leiding van een brief van

apostel Paulus aan de

Thessalonicensen, waarin

hij een soort handleiding

geeft hoe je liefdevol met

je medemensen om kunt

gaan. Anno 2008 kunnen

we daar nog steeds iets

van leren, al zal niet ieder-

een even positief reageren

op alle aanwijzingen van

Paulus. In woord en eigen-

gernaaktgebed maarvooral

ook tijdens de liederen en in

destilte.willendeledenvan

de werkgroep een sfeer cre-

ëren waarin bezoekers aan

de dienst weer hoop krijgen.

Peremail (taize-zandvoort@

live.nl) kan er een gebed

worden aangevraagd voor

familie, vriend of kennis. Het

meerstemmig inzingen be-

gint om 19.00 uur. Iedereen

is welkom. Na afloop van de

dienst is er koffie en thee.

Voorbije maandag begon

officieel de meteorologi-

sche winter in Nederland

en die duurt welgeteld drie

maanden voor weerkun-

digen. De astronomische

winter begint dit jaarop 21

december iets na het mid-

daguur.

Tot op heden is het voor-

traject van dit kakelverse

winterseizoen tamelijk

merkwaardig verlopen.

Opmerkelijk was dat de

strakke en klassieke (zuid)

westcirculatie eigenlijk

schitterde door afwezig-

heid. Het bekende weer-

beeld in de maanden no-

vember en december, met

aan de lopende band re-

gengebieden, veel wind en

dikwijls 12-13 graden over-

dag, hebben we nog maar

weinig gezien tot nu toe.

Ook voor de komende
periode lijkt zo'n typisch

Hollands weerplaatje er

(nog) niet in te zitten. Na

een tijdelijke depressiever-

storing op deze donderdag

en vrijdag, lijkt het weer

zich toch weer te gaan sta-

biliseren. De meest recente

weerkaarten mikken uitein-

delijk op een situatie met

een hogedrukgebied in de

buurt, of net ten zuidwes-

ten van Nederland. Dat zou

Do. Vr.

Weer ^^"^

Temperatuur

Max 5 7-8

Min 1 3

Zon 15% 15%

Neerslag 70% 30%

Wind zuid4-5 zzw.4 zw.4 nnw.4

dan, ook voor volgende

week, aanhoudend relatief

rustig en vrij mild weer

moeten gaan geven.

Donderdag en vrijdag zijn

dagen waarop eerst ijs-

koude regen en later en-

kele buien het weerbeeld

deels bepalen en wordt

het al iets zachter met ui-

tersten tot 8 °C (vrijdag) op

de westkust. In het week-

einde wordt het drogeren

zal het vrij zacht zijn met

mogelijk al een keer 9°C.

Tijdelijk komt er dus wat

meer rumoer in de atmos-

feer als gevolg van een

opstomende raddraaier

(lagedrukgebied van g8o

millibar) via Schotland en

de Noordzee. Het beken-

de 'hoort de wind waait

door de bomen' doet dan

waarschijnlijk geen op-

geld rond Sinterklaas,

want het lagedrukgebied

zit nogal ruim in z'n jasje.

Serieus winterweer met

matige vorst in de nacht

is absoluut nog niet in

zicht en heel voorzichtig

kan al gezegd worden dat

de eerste decemberheift

hoogstwaarschijnlijk als

te zacht de boeken in zal

gaan straks.

Mai Putto

tot*J tot*J

3 3

20% 35%

20% 15%

Q.



Activiteitenprogramma

rondom film Oorlogswinter
(in samenwerking met Zandvoortse musea en verenigingen)

Zandvoort in de oorlogsjaren is een expositie in het

Zandvoorts museum
Van woensdag t/m zondagmiddag (gratis entree op

vertoon van bioscoopkaart)

Expositie van Bunkermuseum Zandvoort in

Juttermu-ZEE-um

Woensdag, zaterdag en zondagmiddag gratis toegankelijk

Tijdens de kerstvakantie elke middag open (iste Kerstdag gesloten)

Onderstaande activiteiten zijn in combinatie met de

film te boeken

Inschrijving bij Circus Zandvoort en deWV Zandvoort

Zaterdag 13 & 20 december 14.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

Bunkerwandeling in de Waterleidingduinen met snert

Verzamelen bij ingang Waterleidingduinen/

Pannenkoekenrestaurant Zandvoortse laan

Zondag 14 december 14.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

Fietstocht langs de oorlogsmonumenten en oorlogsgraven

Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Zondag 21 december 13.00 uur op het Gasthuisplein

Parade van auto's uit WO II door Keep them Rolling

Zondag 21 december 19.00 uur

(extra kosten € 1,00 p.p.)

De Babbelwagen met "de Zandvoortse Oorlogsjaren"

In de bioscoopzaal Circus Zandvoort

Lezersbon Oorlogswinter

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangskaart a € 7,50

Maximaal 4. personen per bon

De actie loopt van 27 novembert/m 10 december

Bioscoop/theater

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

& -3*£
ÖZANDVOORTSE
Courant

RADIO + TV ra
i

'The crate escape'

Onze geliefde dieren

uit New York willen

nog steeds terug

naar huis, dit keer

in een oud neer-

gestort vliegtuig

dat de pinguins

zogenaamd heb-

ben gerepareerd.

Eenmaal in de

lucht, gaat het

helemaal mis

en komen ze te-

recht in een wild-

reservaat in Afrika. Hier komen de dieren, die

in de dierentuin zijn opgegroeid, voor het eerst hun

soortgenoten in het wild tegen. De vier ontdekken al

gauw de verschillen tussen de jungle en de Afrikaan se

vlaktes. Afrika lijkt fantastisch, maar is het leuker dan

Central Park?

dik aP the tourn
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COLUMN

Is Zandvoort een aantrekkelijke woonplaats voor jonge mensen? Of denken Zandvoortse jongeren zich in de toekomst beter buiten het dorp te vestigen van-

wege bijvoorbeeld werk, leefomgeving of opleidingsmogelijkheden? Wij vroegen deze week vier panelleden of zij een toekomst in Zandvoort voor zich zien.

De stelling: Ik zie mezelf in de toekomst in Zandvoort blijven wonen
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

"Ja, dat zie ik zeker. Ik woon sinds korte tijd hier in Zandvoort. Ik ben speciaal verhuisd om naar Zandvoort toe te kom en, vanwege mijn vrien-

den en omdat ik hier in Zandvoort iets wil bereiken, met de dingen die ik hier organiseer. Ik wil graag een steentje bijdragen om Zandvoort

bruisend te maken. Alleen om als jongere hier te wonen, is het te duur!"

Jelica Petrovic.iS jaar, is in september begonnen met een opleiding tot schoonheidsspecialiste:

"Ik zie mezelf in de toekomst niet in Zandvoort blijven wonen. Sterker nog, ik woon sinds een maand in Haarlem, Ik heb da;

mijn sporten mijn school zit nog verder weg. Ik vind dat Zandvoort meer aandacht aan de jeugd zou moeten besteden. Ik zie

termijn niet terug gaan naar Zandvoort."

nijn vrienden,

lezelf op korte

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert Communicatie et

"Ik ben er nog niet uit of ik in Zandvoort blijfwonen of na;

die financiële crisis. Daarnaast hangt het er ook vanaf wï

of auto zo in Zandvoort en Amsterdam. Daar teg(

Haarlem en ik in ons dorp ben opgegroeid. Uiteindelijk ne

geld krijg."

werkt bij restaurant La Fontanella:

Haarlem verhuis. Allereerst maar even afwachten wat de huizenmarkt doet met

ir ik na mijn studie ga werken. Haarlem ligt centraal en je zit met het openbaar

lover staat weer dat Zandvoort zoveel meer heeft ten opzichte van een stad als

m ik mijn besluit waarschijnlijk op basis van waar ik 'het meeste waar' voor mijn

is,25 jaar en mede-eigen

"Ik zie mezelf voor de aankomende ja

strand, het bekende, alles om je heen

te bereiken, maar ik zal Zandvoort no

ar discotheek Chin-Chin:

:n zeker nog in Zandvoort wonen. Niet al lt

:n in de buurt! Voor de toekomst weet je het nooit,

it verlaten, omdat Zandvoort niets te kort komt!

Zandvoort zelf! Het

om ooit te doen en

Mi

'eb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen van de bomen, hetiskoi

en, het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in; wat nu te doei

de pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen? Ofjuist iets actiefs gaan

doen? Wij van de JONC-redactie helpenjou elke week met een 'uitje herfst-dip-tip'

om de saaie herfst door te komen. ^^^^^^^S^ < k" IJjA"

I Breng een koude, regenachtige

!
dag door op de bank met de serie

'Lost' in je dvd-speler...

IKnowWherelt's®
Dagelijks:

De Nederlandse

tastische Neder

Zandvoort, 'Oorli

1 leeft! Dezeweekdraaientweefan

d se films in de bioscoop van Circus

winter'en'BrideFIight'(metalscasi

...want Lost is een van de meest spannendeen populaire Amerikaanse tv-series aller

tijden. De serie vertelt het verhaal over een aantal intrigerende personen die na een

vliegtuigcrash op een tropisch eiland stranden. Het eiland lijkt onbewoond, tot de

overlevenden van de crash vreemde gebeurtenissen waarnemen en op onderzoek uit-

gaan. Al snel komen ze erachter dat het mysterieuze eiland een verhaal heeft, evenals

alle overlevenden trouwens...

Lost was in 2004 voor het eerst op de Amerikaanse tv te zien en werd meteen een hit.

In 2005 ontving de serie een Emmy Award en in 2006 zelfs een Colden Globe voor

beste dramaserie. Inmiddels is het vierde seizoen op dvd uitgekomen en start het

vijfde seizoen begin 20og op de televisie. Miljoenen fans kunnen niet wachten tot

het moment dat Lost eindelijk weer daar is!

Heb jij de eerste vier seizoenen van Lost gemist en ben je nieuwsgierig geworden?

Stap dan snel opje fiets richting de videotheek en haal deze geweldige serie in huis.

Zorg wel datje genoeg vrije tijd hebt, want alsjeeenmaal begonnen bent met kijken,

is stoppen vrijwel onmogelijk...

3.WaldemarTorenstra,Kari

I Kijk op de website v

imma-informatit

Smulders,Willekevan

lerdan Rutger Hauer),

s Zandvoort voor pro-

Vrijdag 5 december:

Hét feest voor 16+, 'Grown Upl'in het Patronaat

em."Geen bejaarde 30-ers op de dansvloer,

meer dansend op Hollandse hits in de kroeg."

"Met in de line-up o.a. Kenneth G, Meister M &
Tettero. Een kaartje kost € 9,- in de voorverkoop,

^heffeest duurt van 23.00 uur tot 04.00 uur.

' Vrijdag 5 december:

Terwijl in de grote zaal van het Patronaat het

16+ feest plaatsvindt, gaan in de kleine zaal DJ's

immi & Gusztav los met de Balkan Beatz!

:alkan beats, Turkish grooves, dancehall, rai en

amenco.roerzeindegoulashpanomeralséén

d ikke vloervuller weer uitte komen!"Een kaartje

kost € 10,-.

Zondag 7 december:

In Café Alexwordt om de 14 dagen op zondagavond

een jongerencafé georganiseerd, van 20.30 tot

|
00.00 uur. Dj's uit Zandvoort krijgen komende zon-

1 dag de kans om zich te presenteren in 'Zandvoort

s On Tour'. Aanmelden kan via info@onair-

/ents.nl ofwww.onair-events.nl

Desmond
Vandaag komt er een ruige

man tegenover me zitten

in de tram richting centraal

station. Echt zo'n type waar-

van je verwacht dat hij het

grootste deel van het jaar

ergens in het hoge Noorden

op zee zit om kreeften te

vangen. Een 'harde' dus, op

zijn werk gekleed in zo'n geel

visserspa k met va nd ie groffe

boots eronder. Ik zie hem de

kreeftenfuiken al binnenha-

len, terwijl de regendruppels

langs zijn gezicht sijpelen.

Als ik hem een passende

naam zou moeten geven,

zou het Desmond worden;

Desmond O'Reillyofzo.

Begrijp me goed; ik vind

Desmond niet sexy, maar

toch heeft zijn verschijning

'wel wat'. Hij ruikt naar

zware shag en heeft van

die immens ruwe, hon-

derd procent mannelijke

handen. Zijn broek is nodig

toe aan vervanging en zijn

haar... Tsja, zijn haar doet

je verwonderen of hij het

nou bewust metjust-out-

of-bed-gel heeft bewerkt of

dat hij écht net is ontwaakt.

Nee, Desmond is niet sexy:

Desmond is buitengewoon

woest.

Maar hoe hard van buiten

hij lijkt, zo zacht blijkt hij

van binnen te zijn. Want als

er een kreupel Amsterdams

wijfie met haar topzware

boodschappenkar een weg
tussen de meest asociale

passagiers probeert te vin-

den, komt Desmond in actie.

Alsof hij opeens een gigan-

tische massa kreeften in zijn

fuik ontdekt, snelt hij op haar

af. Liefdevol tilt hij de kar van

het vrouwtje uit de tram, om
zijn armen vervolgens in de

harete haken en haara Is zijn

bruid naar buiten te begelei-

den. Als ik ze nog even nakijk

zie ik hoe de vrouw dank-

baar naar Desmond knikt

en lacht. De visser reageert

koel met een klein zwaai-

gebaar en vervolgt snel en

met grote passen

zijn weg. Terug naar £
zijn harde leven, héél -5

verwegvan mij... £



Haltcstraafl Zandvoort «

Altijd de

mooiste cadeau''s

Mt
15% extra korting
op alles' tijdens onze
kerstkoopavond

woensdag
TO december
18.00 -21.00 uur

SLIPS3 StOCGI

fiWTlGRATIS

KïÖOD

voor leuke en praktisch

i geschenken voor de

endefeestdagen gaat u \

jer Optiek.

jen en heesglazen

kettingen

ers

zo/buiten -hygrometers

erhoudsmiddelen voor u

ïatuurlijk Bril en Zonne

£tos

LAVOGUE
Haar • Visagie

Sebastian professional producten voor styling

en verzorging voor elk haar type.

Zeetohg
Lamsvlees dit de oven
Rundvlees Sttfado

Geserveerd met rijst, groenten

en gebakken aardappelen

Nagerechten:

Baclavs ijs met slagroom
Griekse yoghurt met honing en nootjes

IJS MET AmARENA KERSEN

A la. carte ook mogelijk

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de kleuren van L'Oreal

professionnel. Wij kunnen u door middel van een kleur

test een goed advies geven.

Ook zetten wij Extensions, vraag daarover ons advies.

U bent van harte welkom

Stephanie en Nelly Wendelgelst

Openingstijden:

di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur

donderdag: 9.00 tot 21 .00 uur

zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

M.
^15 5luijs

©ofc by ons let^Ke

SinterKlaas eadecwyes!

Hattestraat 63 Zandvoort tel.: 02J-J7 120 éO

MUSIC (5 STORE

Exclusief bij

Music Store Zandvoort
Elke zaterdag dagaanbiedIng
een game met 5 euro korting

deze week: Tomb Raider underworld

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Cadeaus die verrassend goed uitpakken

Etos Topgeuren

Nu bij inlevering van 1000 aii

€10, -e
-

Kosa & (_,arla

M asj>ae^e & \ edicure \ raKtiik

Bij inlevering van deze advertentie,

Hot-Stone massage of pedicure behandeling

Nu€ 17,50 p,. ;75o

Rosa : 06 22 44 36 39 Carla : 06 46 09 89 19

www.massaeeDijrosa.nl

Oranjestraat 18, Zandvoort

Exclusieve brocante kerstballen en
decoratie

www.mooieKerslballen.nl

afhalen van kerstballen en

kerstinspiratie opdoen

op zondag 7 december

ll.OOh - 17.00h

Jursen - Koninginneweg 36 - Zandvoort
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Jt **H
' V^, V.ji. 16.00 uur

^ *^ * Live muzieU^
6
u>arm-/t{piid'buffet €.17,50 p.p.

Reserveren root 23-12-2008 op 06-43906935,

i maifjaratinooft@6otmaif.com, of aan de oar

'Kerstavond 24/12 /OS niets te doen???

loiilevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

HRRDCAmO

Kerkstraat IL

2012 JE ZandVnnrt

Geopend van 9.00

maanda gs geslote

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:

visgerechten -

vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Of voor de kleine trek:

allerlei vers belegde broodjes!

Bel: 5712102

22 oo tuur kijk voor meer info:

www.harocamo.nl

PIEP VAM PtWfIK
Deze windhond is een

jaar of 8 oud. Aldina

liep samen met i an-

dere windhonden langs

de snelweg en helaas

was er in de verste verte

geen eigenaar te beken-

nen, dus zijn de hondjes

door de dierenambulan-

ce naar het dierentehuis

gebracht, i van de 3 zijn inmiddels geplaatst maar de

lieve Aldina wacht nog op een nieuw baasje.

Ze is vreselijk lief en doet niets liever dan de hele dag

knuffelen en... koekjes eten! Alleenzijn is zeker niet haar

grootste hobby dus we zoeken een baasje voor haar die

lekker veelt huis is. Aldina kan met kinderen overweg en

vindt eigen lijk iedereen aardig. Ze kan het met de meeste

honden primavinden maar laat wel ha ar tandjes zien als

een hond te opdringerig is. De combinatie windhond/kat

is een riskante dus geen poezen in de buurt graag! Dit

geldttrouwens ookvoorandere kleine huisdieren zoals

konijnen en cavia's. Aldina houdt van een wandelingetje

maar laat de baas gerust alleen lopen als het naar haar

idee 'hondenweer' is, nee ze houdt dan liever een plekje

voor u warm op de bank.

Dus mocht u nog een plaatsje over hebben op de bank

(een luxe mand met bijvoorbeeld een wollen dekbed

volstaat ook hoor], dan staat Aid ine in de startblokken!

Komt u gerust eens kijken naar haar (of de andere asiel-

dieren) in Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5

in Zandvoort.

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11.00

tot 1 6.00 uur. Meer informatie via tel. 5713888.

^>



'^V Gemeente Zandvoort

telijke publicatie week 49 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 november

en de verdere inweek 48 door het college genomen besluiten

zijn 2 december vastgesteld. De besluitenlijst is In te zien bij

de Centrale B

Raadvergadering

De gemeenteraad vi

Opening

nop de

'g adert dinsdag 9 dei

inojpl:; - Kostverlorenstraat e

Ingekomen stukken en m

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen 4/5 n

- Hamerstukken:

a. Wijzigingsplan bestemi

perceel Ken nemerweg.

b. Onttrekking wegennet

c. Subsidieverzoek Stichting Jazz in Zandvoort voor het orga-

niseren van jazzconcerten in gebouw De Krocht

d. Grondexploitat e Lo ..is Davidscarré

- Plankoïten project Middenboulevard

Belastingverordeningen zoog

Beg ratings rapportage 2008-3

i
c begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur inde raadzaal. De entree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

gger t jdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 10 december

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Nota bene: het agendapunt

'Tussen presentatie ontwerp structuurvisie' is als integrale-

commisslebehandelpunt geagendeerd. De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

de agenda staat:

-Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 6 november 2008

-Vaste agendapunten inbreng van derden

a. Aanbieding Museum beleidsplan bunkermuseum

b. Mw Dekker inzake 'Ter re Panache'

c. Alleen indien aan de orde of vooraf ingebracht:

- Rapport Woonservice en pilotVelsen

-Tussenpresentatie ontwerp structuurvisie (integraal deel)

- Rondvraag

-Sluiting

De agenda kan

zijn. De meest

het verschijnen van deze krant nog gewtjü gd

:ente agenda vindt u op de website. In deze

nnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel

pen op de agenda als over een eigen onderwerp,

'er een eigen onderwerp wil spreken, moet dit

schriftelij kaan melden. Dit kan ook per e-ma il. De aan me ld Ing

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres,

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op

een aparte bijlage. Deze toelichting mag niette uitgebreid zijn

en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies >

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 11 december vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur In de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afvat

Op zaterdag 6 december haalt 1

Chemisch Afval op. Schema: Di

Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11

van Sita v,

>ek 9.00-1

Ter inzage legging ontwerp "Uitwerkingsplan artikel 11 WRO
t.b.v snackverkooppunt VondelIaan/J.P.Heijeplantsoen".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel

11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van

de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 5 december

2008 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp"Ult-

werkingsplan artikel 11 WRO t.b.v snackverkooppunt Vondel-

laan /J.P. Heijeplantsoen".

Het plangebied betreft het noordelijke gedeelte van plantsoen

gesitueerd tussen de Vondellaan, Tollenstraat, J.P. Heijeplant-

soen en Potgieterstraat.

Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk om onder voorwaar-

den in het plantsoen één horecabedrijf in de vorm van een

cafetaria en/of snackbar te plaatsen waarvan de entree aan

de Vondellaan dient te zijn gelegen.

Het ontwerpbestem mi ngsplan, bestaande uit een plankaart,

een toelichting en voorschriften ligt gedurende de termijn

van de terinzageligging tijdens de openingstijden ter Inzage

bij de centrale balie in het raadhuis van Zandvoort [ingang

Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kunnen belang-

hebbenden schi ftelijk dan wel mondeling zienswijzen ken-

baar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemakt

te worden bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor het mondeling kenbaar

maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen telefonisch

(023-5740100) een afspraak met mw. E. Fennema (juridisch)

of mw Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling

en Beheer, worden gemaakt

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-Van Stolbergweg 8, plaatsen dakk.spel. Mu-ekcinen 25 novem-

- Brederodestraat 34, veranderen gevels door aanbrengen

stucwerk, ingekomen 27 november 2008, 2008-224RV.

Verzonden besluiten

Bouw-, stoop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 19, plaatsen berging, verzonden 25 novem-

ber 2008, 2008-178 Rv.

- Kostverlorenstraat 21, plaatsen erfafscheid ing, verzonden 27

november 2008, 2008-217LV.

-Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, verzonden 27 no-

vember 2008, 2008-204LV.

- De Favaugeplein 31-1,wijzigen kozijnen en indeling woning,

verzonden 27 november 2008, 2008-202 Rv.

Bezwaarsch riften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier In óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00-18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanb ede^ van banen in Zandvoort.

50 plus pagina
door Dick ter Heijden

|
50plus@zandvooTtsecourant.nl )

Het rijbewijs vanaf uw
zestigste verjaardag

In Nederland worden rijbewijzen in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Soms

wordt daarvan afgeweken. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan zestig jaar. Of op grond van

een medische indicatie. Rijbewijzen worden dan afgegeven met een kortere geldigheid.

Vanaf het zeventigste jaar is voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring verplicht.

Bij de vernieuwing van het rij-

bewijs vanaf het zeventigste

jaar zijn verschillende instan-

ties betrokken. Niet alleen de

gemeenten en het CBR, maar

ook artsen en specialisten

spelen een rol. Daardoor lijkt

de procedure op het eerste

gezicht ingewikkeld. Maar

voor wie de weg weet, va !t

het mee.

Leeftijd en geldigheids-

duur rijbewijs

Bent u tussen de zestig en

65 jaar, dan wordt een nieuw

rijbewijs afgegeven dat gel-

dig is tot uw zeventigste

jaar. Bent u ouder dan 65,

dan krijgt u een rijbewijs dat

maximaal vijfjaar geldig is.

Bent u zeventigjaarof ouder?

Dan hebt u voor de

Geneeskundig verslag

en keuring

Het 'Geneeskundig verslag'

(het overige gedeelte van

de Eigen verklaring) moet

door eer arts worden inge-

vuld. Daarvoor dient u een

kleine keuring te ondergaan.

De meeste huisartsen zul-

len op advies van de KNMG
geen eigen patiënten keuren.

Uw huisarts verwijst u dus

wellicht door naar een on-

afhankelijke collega om de

bestaande vertrouwensrela-

tie niette verstoren. Bij deze

keuring beoordeelt de arts

uw algemene lichamelijke

en geestelijke conditie en het

functioneren van uw armen,

benen en wervelkolom. Ook

zal hij uw bloeddruk meten

ver leuwing van

uw rijbewijs ook

een Verklaring van

geschiktheid' no-

dig. Deze wordt af-

geg even doo net

CBR. Als u zeventig

of jder bent

c

an is

een medische keu-

ring verplicht Is u

uw rijbewijs v 1 :

verr leuwen.

Eigen verklaring

Op de 'Eigen ver-

klaring' staan tien

vragen over aan-

doeningen die van

invloed kunnen zijn

op uw medische geschiktheid.

U moet deze vragen zelf naar

waarheid beantwoorden en

het formulier ondertekenen.

Zo een Eigen ver klaring is ver-

krijgbaar bij het CBR (€19,75)

en bij de gemeente (prijs on-

bekend].

IHIIIII

en uw urine of bloed contro-

leren op mogelijke suikerziek-

te. Uw gezichtsscherpte zal

worden opgenomen zonder

en eventueel met bril.

Verklaring van geschiktheid

Een medisch adviseur van

het CBR beoordeelt vervol-

gens aan de hand van de in-

gevulde Eigen verklaring en

het Geneeskundig verslag

of voor u een 'Verklaring van

Geschiktheid' kan worden

afgegeven. Bepalend is dat

u lichamelijk en geestelijk in

staat moet zijn om zelfstan-

dig en veilig een motorrij-

tuig te besturen. In dat geval

geeft het CBR de Verklaring

van geschiktheid af. Deze

wordt automatisch naar

het Centraal Rijbewijzen- en

Bromfietscertificaten register

(CBR) gestuurd. Vervolgens

kan de gemeente een rijbe-

wijs voor maximaal vijfjaar

verstrekken.

Wacht niette lang

met aanvragen

Het is verstandig om
circa drie maanden

voor het verlopen van

het rijbewijs de Eigen

Verklaring bij de ge-

meente of het CBR

te kopen en te gaan

invullen. Uw huisarts

verwijst u door naar

een collega voor de

keuring. Na het in-

sturen kan het nog

misgaan als er een

afwijzing wordt ge-

geven of een ander

na der onderzoek door

een specialist wordt

aanbevolen. Ook kan

het zijn dat er wordt

gevraagd om een rijtest te

doen. Om dat alles te rege-

len vraagt gewoon veel tijd.

Denk ook bijvoorbeeld aan

het aanvragen van een her-

keuring. Begin daarom tijdig

en blijf lang en vooral veilig

rijden.

—
Zandvoortse Courant • nummer 49 4 DECEMBER 2008

Bewegen, bewegen, biljarten, biljarten

"Gezond voor ouderen en bijna 50-plussers"

Vooral de bijna 50-plussers worden opgeroepen om dagelijks tijen gespeeld De gespeelde

tenminste 30 minuten te bewegen. Dat is gezond en houdt Pinten worden nauwkeurig

..., . . ... .... r . ,. . bijgehouden door biliart-
liif en lederen in optimale conditie. Een gewoonte die dan in

JO
J K s

deskundige Henk Koning.
lengte van jaren moet zorgen voor een gezonde leefstijl.

Elke ontmoeting is gewoon

een gezellige bijeenkomst

van deelnemers die de bil-

jartsport een warm hart

toedragen. Wie er ook aan

de start van een wedstrijd

verschijnt, jong en oud, er-

varen of onervaren, ze wor-

den bij succes op het groene

laken hartstochtelijktoege-

i nicht

Bent u bijna 50-plusser en

vindt u ook de biljartsport

interessant, stap dan ge-

woon bij een van de vele

cafés met een biljarttafel

binnen en meld u aan als

actief lid. Voorwaarde is wel

dat u bereid moet zijn om
honderden meters wellicht

zelfs een kilometer moet

afleggen om in het kampi-

oensteam van de club te ko-

men. Dat ligt natuurlijk ook

aan uw talenten kunde van

de edele biljartsport. Maar

trainen onder deskundige

leiding (meestal gratis aan-

geboden voor een drankje)

maakt veel goed.

Biljarten kan tot op hoge leeftijdprobleemloos worden beoefend

Biljarten in Libre, kader of

driebanden heeft inmid-

dels zo z'n eigen publiek en

deelnemers gekregen. De

deelnemers lopen tijdens

wedstrijden in competitie

of onderling per wedstrijd

of ontmoeting, ongemerkt

gewoon honderden meters

om het fascinerende groe-

ne laken heen, in een poging

om de perfecte carambole

te maken. Tot plezier van

de omstanders die hun fa-

vorieten meestal duidelijk

steunen of op een onor-

thodoxe, maar vriendelijke

wijze,verwijzen naar een

vooraanstaande opticien in

Zandvoort.

Zo'n voorbeeld van clu-

bliefde is ook te vinden in

de Zandvoortse competitie

(van zes cafés) om het drie-

banden kampioenschapvan

Zandvoort. Per avond wor-

den maar liefst twaalf par-

MS Fonds haalt ruim € 700 op in Zandvoort

In totaal hebben zeven collectanten vorige week een bijzon-

der leuk bedrag opgehaald voor het MS Fonds. Organisatrice

mevrouw Duijn is dan ook zeker zeer blij met de opbrengst.

De oproep om collectant te worden in de Zandvoortse Cou-

rant van een paar weken geleden heeft zeker effect gehad.

Namens het MS Fonds wil vele gulle gevers, die samen

zij niet alleen de collectan- € 74.5 hebben gedoneerd,

ten bedanken maar ook de Het jaar 2007, waarin met 1

collectant en een opbrengst

van € slechts 26,35 werd op-

gehaaid, is daarmee vol ledig

vergeten. Uiteraard zullen de

meeste collectanten ookvol-

gend jaar weer van de partij

zijn. Mevrouw Duijn hoopt

dan een verdubbeling van

het aantal collectanten te

kunnen realiseren.

Dementie in vele vormen

Na drie succesvolle bijeenkomsten, heeft de afdeling Zuid-

Kennemerland van Alzheimer Nederland, besloten om door

te gaan met het Alzheimer Café Zandvoort. Woensdag 10 de-

cember is de volgende avond in Pluspunt.

Alzheimer Café is een ont- is: 'Dementie kan heel ver-

moetingsplaats voor men- schillend zijn'. Aan de orde

sen die te maken hebben komen de vele vormen van

met dementie. Het thema dementie. 'Kroegbaas' Hans

van komende woensdag Houweling, sociaal geriater,

gaat dan in gesprek met psy-

choloog Miriam Huizenga.

Alzheimer Café Zandvoort,

woensdag 10 december, van

ig.ootot 21.30 uur in Pluspunt

Noord, Flemingstraat 55. De

toegang is gratis. Bus 8i stopt

voor de deur. Voor informatie

over de Belbus, kunt u bellen

met Pluspunt, 5717373.

J5>



De Draak van Kristal

Hoewel 'De Draak van Kristal' een vervolg is van het eerste boek 'Het Zwaard van Kristal' is

hetgeen belemmering om het boek zelfstandig te lezen. Het verhaal begint al spannend en

je maakt meteen kennis met de hoofdpersoon de 15 jarige Virroen, prins van liet Kust land.

door Nel Kerkman

Virroen is op doorreis naar

Quentella waar zijn vriend

de magiër Malkander op

hem wacht. Onderweg be-

vrijdt Virroen twee kleine

bruinharige wezens, Soz en

Saz.van een wrede man. Met

deze daad worden Soz en

Saz zijn onafscheidelijke reis-

metgezellen waarmee Virroen

de gekste avontu ren beleefd.

In het tweede hoofdstuk

krijgt het verhaal meteen

een verrassende wending. In

een herberg komt Virroen er

achter dat zijn aartsvijand

Dramon op zoek is naar een

stuk van het Kristal dat hem

zijn kwade macht zal terug-

geven. Het is het stuk Kristal

dat Virroen in heteerste boek

heeft vernietigd maar klaar-

blijkelijk is de kern intact ge-

bleven. Het is het magische

deel van het hart van de

Oerdraak Zirze die Virroen

als enige kan terugplaatsen

om de andere draken te

redden. Samen met de Soz,

Saz, het dienstmeisje Iris

en haar vriend Jolan gaat

Virroen op zoek naar het

Kristal. Het groepje beleeft

de spannendste avonturen

voordat ze uiteindelijk hun

doel bereiken. Hoe de zoek-

tocht afloopt en of Virroen er

in slaagt om het Kristal terug

te plaatsen in Zirze? Dat staat

in het allerlaatste hoofdstuk

beschreven.

Di DfciAKVi.r-

KjUëTfiL

Schrijfstijl

De auteur geeft een beel-

dende beschrijving van de di-

verse fantasiewezens en hun

leefgewoontes en je wordt

meegenomen in zijn fan-

tasiewereld. Centraal staat

ook in dit boek de strijd tus-

sen het goede en het kwade.

Met hoofdletters geeft de

auteur de gedachtespraak

weer tussen Virroen en de

magiër Malkander. Ook het

draakje Zork en Oerdraak Zirze

communiceren met andere

letters om de gedachtespraak

onderling te onderscheiden.

Het klinkt ingewikkeld maar

het geeft het verhaal iets mys-

terieus. Het jeugdboek 'De

draak van Kristal' blijft je van

het begin tot aan het einde

boeien en prikkelt je fantasie.

Cerard Delft

Gerard Delft is het pseudo-

niem voor Gerard van de Laar,

die in 1947 in Amsterdam

geboren werd. Delft is al vele

jaren werkzaam in het basis-

onderwijs in Zandvoort en

heeft vele kinderboeken op

zijn naam staan waaronder

ook een dichtbundel en 4
toneelstukken die hij voor

het jeugdtheater schreef.

Momenteel is hij alweer be-

zig met een nieuw boek voor

8 jarigen en heel misschien

komt er nog een vervolg op

'de Draak van Kristal'.

Titel-. De Draak Van Kristal

(vanafnjaar)

Auteur: Cerard Delft

Uitgever: De Vier Windstreken

ISBN: 9789051160338

Prijs: €74.95

Sinterklaas verrast driebanders

Tijdens de vierde ronde van het Driebandenkampioenschap Ottho (café De Kippetrap)

staat met hetzelfde aantal

punten maar een lager ge-

middelde op detweede plaats

en V.d.Meij is nu derde. Het is

voor het eerst in 2 ja ar dat hij

de ranglijst niet aanvoert.

zorgde Sinterklaas voor onrust rondom het groene laken.

Samen met een Zwarte Pietenband stapte de Goedheiligman

café De Kippetrap binnen en dwong zelfs de toernooiorgani-

satie er toe de lopende partij te staken.

wmff"-
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HSinterklaas op bezoek in D Kippetrap

Nadat de rust teruggekeerd

was konden de wedstrijden

met de nodige vertraging

voortgezet worden. De resul-

taten van de partijen uit de

vierde ronde zorgden ervoor

dat de bestaande ranglijsten

er duidelijk anders uit kwa-

men te zien. Zo moest Louis

v.d. Mije (café Oomstee) zijn

leidende positie afstaan aan

Frans Moet (café BluysJ.Addie

In de strijd om de Cafétrofee

verloor café De Kippetrap de

eerste plaats aan café Bluys.

Café Oomstee is hier nu

tweedeen de'Kippetrappers'

staan op geringe afstand

derde. Tussen nummer 2 en

4 is slechts een gaatje van 5

punten. De vijfde en voorlaat-

ste ronde wordt maandag 8

december gespeeld in café

Oomstee waar het biljart-

team van De Lip gastheer zal

zijn. Daar worden om 19.30

uur de ballen voor de eerste

partij in beweging gebracht.

BASKETBAL

Lions heren met de schrik vrij

De heren van The Lions hebben zich afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal ter nauwer

nood kunnen ontdoen van de reserves van Onze Gezellen (OG). Een sterk tweede kwart

stond aan de basis van een 80-72 overwinning. Opvallend was de gekozen verdediging

van Lions. Gedurende de hele wedstrijd werd er man-to-man verdedigd terwijl de

'normale' verdediging een zone is.

liefst zo snel mogelijk, te

vinden. Toen er rust kwam
kreeg OG het weer moeilijk

en konden we deze wedstrijd

winnend afsluiten."

Topscores Lions: Ron v.d. Me ij

26, Niels Crabbendam 15 en

Jeremyvan 't Nederend 14.

De laatste leverde overigens

een uitmuntende prestatie.

Al in de 5e minuut van het

tweede kwart kreeg hij zijn

4e persoonlijke fout. Daarna

scoorde hij 14 punten en speel-

de de wed strijd 'gewoon' uit.

Dames
De dames van The Lions

hebben zaterdagavond in

de Amsterdamse Apollohal

niet van de reserves van BV

Lely kunnen winnen. Na een

spannend duel werd een 65-

55 nederlaag geleden.

VOETBAL -

Aanvankelijk ging het in

het eerste kwart niet echt

van een leien dakje voor

de Zandvoorters. Pas in de

5e minuut van het eerste

kwart werden door Robert

ten Pierik de eerste punten

gescoord. Toen hadden de

gasten er al elf. Het verschil

aan het einde was dan ook

lopunten.ln hettweedekwart

stond er een herboren Lions

op het plankier dat in eerste

instantie aan de hand van

dejonge Niels Crabbendam

en later aan die van topsco-

rer Ron v.d. Meij inliep en dik

over hun tegenstanders heen

gingen met als resultaat een

34-25 ruststand.

Na rust was het weer OG dat

beter de basket kon vinden.

Vooral de afstandsschoten

van de Haarlemmers waren

goed verzorgd, alhoewel het

vooral twee speler waren die

het vizier op scherp hadden

staan. Dat zij niet werden

afgestopt was verwonder-

lijk. Toch was de marge aan

het einde van dat kwart 11

punten, 52-41. Zoals vaak stak

het venijn in de staart. OG
kwam in het laatste kwart

tot twee keer toe terug tot 6

punten, verder liet Lions zijn

gasten niet komen. De 80-72

overwinning was weliswaar

zwaar bevochten maar wel

terecht. De tevreden playing

coach Ten Pierik: "Ik moest

het team op het einde tot

rust manen. Wij stonden voor

dus zij moesten komen. Dat

hadden ze niet helemaal in

de gaten en probeerden de

ring uit allerlei standen, en

Het was de 8e nederlaag van

de dam es van coach Richard

Koper. Vorige week boekten

onze plaatsgenoten nog

een dikke overwinning met

meer dan 50 punten verschil

en was er hoop op een ken-

tering. Niets werd minder

waar. "We hebben proble-

men met ons afstandsschot.

Ook missen we een hoop

lengte onder het borden dat

het je wel nodig als je vaak

misschiet", redeneert hij. En

hij heeft gelijk. Een aantal

dames die vorig jaar regel-

matig van afstand scoorden,

mist nu bijna alles. "Ik weet

niet waar dat aan ligt. hard

trainen op het schot is nu

geboden, willen we niet de-

graderen naar het district",

aldus Koper.

BADMINTON

Met de genen van haar moeder
Plaatsgenootje Imke van landen badmintontoernooi in

der Aar (10), dochter van Haarlem, heeft de badmin-

Francien van der Aar die on- tongenen van haar moeder.

langs deelnam aan het Vijf- Tijdens de Noord-Hollandse

Jeugdkampioenschappen werd

zij met haar dubbelpartner

Juliavan Nieuwburg (n) keurig

tweede in de categorie Un.

Onverwachts succes in streekderby
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen weekend voor een onverwacht

succes gezorgd. Tegen de nummer drie van de ranglijst, Kennemerland, werden

op eigen veld drie punten verdiend. Onze plaatsgenoten wonnen de streekderby

namelijk met 3-1. Nigel Berg was de grote man met twee doelpunten in de slotfase.

Het nog jonge Zandvoortse

elftal begon aan een wed-

strijd die het venijn in

de staart zou hebben.

Aanvankelijk was ervan een

gelijkopgaande strijd sprake

met zo nu en dan kans-

jes voor beide partijen. De

Zandvoortse spelers toon-

den geen respect voor hun

veel hoger staande tegen-

standers, er zat tien punten

verschil tussen de clubs.

Er ontplooide zich een eerste

helft die het aanzien redelijk

waard was. Geen uitschiet-

ers waren er te noteren tot-

dat Fabian Willemze in het

Zandvoortse 16-metergebied

gemakkelijk bij zijn directe

tegenstander wegdraaide

terwijl keeper Boy de Vet

zich opzijn inzet verkeek. Het

bracht Kennemerland in de

35eminuutaandeleiding.Op

een psychisch zeer belangrijk

moment kwamen de gast-

heren weer langszij. Vlak

voor rust kon Bas Lemmens

een corner van Nigel Berg

hard achter keeper Sander

Bakker koppen, 1-1.

In de tweede helft was er

een opstootje, waarbij Hans

Eng] en Danny Steffers een

rode kaart moesten incas-

seren wegens slaan. Met

10 tegen 10 kon Zandvoort

zich wat vaker op de helft

van Kennemerland mani-

festeren. In de 83e minuut

schudde Nigel Berg zijn ver-

ded gei
1 van zich af en hield

voor het doel zijn hoofd koel,

2-1. Kennemerland moest nu

komen enverzuimdedesnel-

le Zandvoortse spitsen in de

gaten te houden. Nauwelijks

een minuut na het tweede

Zandvoortse doelpunt lag de

derde er in. Invaller Maurice

Moll was niet zelfzuchtig

en bediende Berg die met

een 'simpele' schijnbewe-

ging Bakker passeerde en

Zandvoort opeen troon naar

het einde zette, 3-1.

Trainer Piet Keur was een

tevreden man na afloop:

"Eindelijk viel alles op zijn

plaats en scoorden we weer

eens. Vooral het doelpunt van

Bas Lemmens, vlak voor rust,

was van cruciaal belangvoor

ons want ik zag de koppies

al weer hangen. Nu gingen

we met een goed gevoel

de rust in. Na het opstootje

waren wij de betere ploeg

en dat kwam tot uiting in

de beide doelpunt vlak voor

tijd." Komende zaterdag

staat de thuiswedstrijd te-

gen DVVA op het program-

ma. Deze wedstrijd begint

om 14.30 uur.

VOETBAL - zondag

Opnieuw hebben de zondagvoetbal Iers van SV Zandvoort

het zoet van de overwinning niet mogen smaken. Gasten

Alliance '22 gingen, na een uiterst povere wedstrijd en een

negatieve hoofdrol voor de arbiter van dienst, met een 0-1

overwinning terug naar Haarlem. Zandvoort wacht dus

nog steeds op de eerste overwinning en staat op de helft

van het seizoen stijf onderaan in de 4e klasse D met één

punt uit elf wedstrijden.

Het zat het zondagelftal van gaande de wedstrijd de

trainer Jamal dit weekend Zandvoorters mee naar een

niet mee. Een zwak Alliance bedenkelijk niveau. Ook de

kwam 'op visite' en sleepte leidsman zakte naar datzelf-

de niveau. Deman had maar

liefst 8 kaarten, waaronder

een rode na afloop, nodig

om dit zoetsappige duel, dat

verre van onsportief was, in

goede banen te leiden. Iets

dat hem in het geheel niet

gelukt is.

Deze krant heeft al eerder

opgemerkt dat er progressie

in het spel van onze plaatsge-

noten te ontdekken is. De bal

wordt wat beter in de ploeg

gehouden en men komt zo

nu en dan gevaarlijk voor het

doel van de tegenstanders.

Als het elftal afgelopen zon-

dag een greintje meer geluk

had gehad, was de ruststand

minimaal 2-0 in het voordeel

van de thuisploeg geweest.

Drie tot vier redelijk grote

kansen werden echter om
zeep geholpen.

Zandvoortse Courant • nummer 49 4 DECEMBER 2008

Zandvoort verliest

onnodig van BSM
Het leek allemaal zo mooi, afgelopen vrijdag in de Korver-

hal. SV Zandvoort speelde prima tegen BSM uit Benne-

broek. Binnen de ploeg werd correct met elkaar omgegaan.

Op een beetje gemopperd na, maar dat was min of meer te

verwaarlozen. Ook het spel was goed. Vooral keeper Paul

Smit coachte zijn spelers op een positieve manier.

Kleinst mogelijke nederlaag
Na rust drong Alliance wat

meer aan en moest Zandvoort

meer en meer verdedigen.

Het kon dan ook niet uitblij-

ven dat Zandvoort-keeper

Matthijs Mans, die weer een

aantal wonderbaarlijke red-

dingen in huis had, moest

capituleren. Remco van Zijl

zette zijn ploeg op een voor

Zandvoort niet meer in te ha-

len voorsprong.

Komende zondag speelt

Zandvoort thuis tegen

Zwanenburg, dat afgelopen

zondag in eigen huis met 4-0

te sterk was voor Geel Wit.

De wedstrijd staat om 14.00

uur gepland.

Overige uitslagen 4e klasse

D: Schoten - Bloemendaah

2-5; De Brug - Concordia: 1-4;

Olympia Haarlem - DSK: 4-1

en Ripperda — SVIJ: 1-2.

Zonder Stein Stobbelaar,

was het SV Zandvoort dat

het betere van het spel had.

Dat resulteerde ook na een

goede eerste helft in een 4-2

voorsprong. Daarna ging het

op onverklaarbare wijze mis.

Daarbij lag het zeker niet aan

de inzet van de spelers, want

die was prima. Het zat meer

in de agressie van de tegen-

stander, die zich niet wenste

neer te leggen bij een verlies.

De Bennebroekers wisten

zich terug te knokken en

konden zelfs na het laatste

fluitsignaal met 4-5 de zaal

uitstappen. Voor Zandvoort

bleef er alleen de troost over

dat er in vergelijking met vo-

rige wedstrijden goed gecon-

centreerd gespeeld werd. De

tegenstander was deze week

alleen net een beetje beter.

"Sport is goed
voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

rjw~Sportraad Zandvoort

ADVERTEERDERS
Donkzij onze adverteerder tJMlï'il wij' u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort ieeft. D adverteerders in de krant van deze week zijn

AdministratiekantoorK.W llemse M.R Coiffures

Algemene uitvaartbegele mg RvanKleeff

Zandvoort Pluspunt Boomhut

Asian Delights Printing People

Auto Strijder RicheaanZee

Autobedrijf KariMo Sea Optiek

Autobedrijf Zandvoort Take Five

Bertram & Brood Uitvaartcentrum Haarlem

Cafë Oomstee Van Aacken Glaszetters bed rijf

Café 't Badeendje VandenBergSurfB.V.

CenseenvanLIngen Zandvoortse Apotheek

Circus Zandvoort

Dan zee Kerstactie:

Dierenarts Dekker BloemsierkunstJef& HenkBluijs

Dorsman Assurantiën Boudoir by Sara

Ed Onel Home Decoration Etos

FeboZandvort He ma

FiloxenlaGreekCuisIne Kroon Mode

CBZ tavogue

Gemeente Zandvoort Massage bij Rosa

Mus ie Store

IJzerhandel Zantvoort Parfumerie Moerenburg

Jobtide Shanna'sShoeRepair&

JurSen Leatherwear

Laurel& Hardy Slinger Optiek

Meijershof Restaurant Zaras. Café Restaurant

JS>
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Van Speijkstraat 25
Wat een ruimte!

Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in

de 20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het

woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.

Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en

het centrum van Zandvoort,

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken

• Goed onderhouden

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gebruiksoppervlak ca. 165 mz

Perceelop pervl. 153m
2

Vraagprijs: €398.000,

Sara Roosstraat 28
Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen

inpandige parkeerplaats. . . .? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt

overal deze eigenschappen!

Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Park

Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten, ontspanningsmoge-

lijkheden en natuurlijk het strand.

• Inpandige parkeerplaats

Op loopafstand van het station, centrum en strand

Bouwjaar 2000

Gebruik soppervlakte ca, 115 m2
(ind. bergruimte)

Zeestraat 58 'Pension Mara'
Op centraal punt gelegen zeer ruim en charmant pand, nu in gebruik als

pension met 12 kamers (ind. privégedeelte), een heerlijk zonnige tuin

(zuiden) met schuur en achterom op het zuiden. Het pand uit 1901 is goed

onderhouden, ligt op 100 meter van het station Zandvoort, 150 meter van

het strand en midden in het centrum.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

Wordt geheel gestoffeerd opgeleverd (pension en privégedeelte)

Gebruiksoppervlakte ca. 250 m' (exd. de balkons en bergingen)

Perceeloppervlakte 305 m2

Inhoud ca. 740 m3

Van Speijkstraat 2/37

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op

het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op het

zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.

De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,

station en het strand.

• Multifunctionele ruimte van ca. 41 m2

op de 3e etage met openslaande

deuren naar aan grenzend zonnig dakterras

Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder

• Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren

• Gebruiksoppervlakte ta. 150 m2

Vraagprljs€ 359.000,- (£o°>

Zandvoortselaan 12

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde,

veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse

zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren

Glas in lood bovenlithtjes erker

Besloten achtertuin met achterom

Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakte ca. 150 m2

Perceeloppervlakte 270 m2

Vraagprijs i 598.000, - <g,

Ronald Ketellapperstraat 35
Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom

dan naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke

Park Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen

met achterom heeft deze woning ook een balkan welke uitkijkt over de

binnentuin van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers,

een lichte woonkamer met halfopen woonkeuken en ook de inpandige

parkeerplaats willen wij niet onbenoemd laten.

• Bouwjaar 2000

Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlak ca. 90 m2

Vraagprijs € 269.000,-- (In cl. parkeerplaats) &
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loo-jarige in

Huize Bodaan

Fred Kroonsberg dreigt met aftreden

Het verloop van de raads-

vergadering van dinsdag

heeft tot opschudding in de

coalitie geleid. Naar aanlei-

ding van het stemgedrag

van coalitiegenoot VVD liet

PvdA-raadslid Fred Kroons-

berg weten zich over zijn

positie te willen beraden

omdat hij geen vertrouwen

heeft in het grootste deel

vandeVVD-fractie.

De gemeenteraad sprak selijke belastingentarieven

over twee hete hangijzers, bracht de nodige discussie

Zowel de plankosten voor in de raad.Beidevoorstellen

de Midden boulevard als de werden overigens aangeno-

vaststelling van de plaat- men. Het voorstel over de

- belastingen zorgde voor de

NOG 3 WEKEN
BELASTINGVOORDEEL

Blf AANSCHAF NIEUWE BRIL

EN
50% KORTING

OP COLLECTIE 2008
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Fotowedstrijd

'Vandaar dat al die mensen

met ons op defoto willen!'

uitspraakvan Kroonsberg.

Boetekleed

De raad werd voorgesteld

om twee kredieten beschik-

baar te stellen. Een bedrag

van € 87.500, welke ten

laste zou komen van de re-

guliere begrotingvan 2009,

kreeg alleen kritiek van het

CDA dat vond dat de begro-

ting voor het komendejaar

amper was aangenomen
en dat er nu al een wijzi-

ging op is gekomen. Veel

meer kritiek was er op een

bedrag van € 170.000 dat,

zoals uit de discussie bleek,

al uitgegeven was. Feitelijk

kan de raad daar geen be-

slissing over nemen omdat

het bedrag al is uitgegeven.

DeWD en de PvdA hebben

daar net als het CDA grote

problemen mee. OPZ steun-

de echter haar eigen wet-

houder door dik en dun. Na

twee schorsingen en ruim

een uur discussie werd een

compromis gevonden. Ook

de €170.000 werd uiteinde-

lijk ter beschikking gesteld

met dien verstande dat er

feitelijk nog eens een zelfde

bedrag beschikbaar moet

komen om de voortgang

van het bestemmingsplan

Middenboulevard niet ver-

der te stagneren. Het was

uiteindelijk wethouder
Toonen van financiën die

zijn collega Bierman te hulp

schoot, door het boetekleed

namens het college aan te

trekken. De raad besloot

uiteindelijk in te stemmen
met zowel een bedrag van

€ 87.500 als de gevraagde

€ 170.000.

Belastingen

Met de discussie over de

gemeentelijke belastingen

kwam opnieuw de discus-

sie tussen een deel van de

WD-fractie en het college

naar voren over de te ma-

ken kosten voor het vegen

van de st rat en. Twee amen-

dementen van de VVD
werden na een vierde en

vijfde schorsing aangepast.

Het eerste voorstel werd

verworpen met 6 stem-

men voor en 11 tegen. Het

tweede amendement werd

tegen het advies van wet-

houder Toonen aangeno-

men met 8 stemmen voor

het voorstel van het college

en 9 tegen. Fred Henrion

Verpoorten, die tijdens de

begrotingsbehandeling

voor het standpunt van het

college koos, stemde nu te-

gen. Het stemgedragvan de

WD zette kwaad bloed bij

Kroonsberg.

Burgemeester lost belofte in

Belofte maakt schuld zegt een welbekend Nederlands spreekwoord. Burgemeester

Niek Meijer heeft na afloop van het onlangs gehouden jeugddebat de winnaars, Aicha

Khachnaoui en Sam Stalenberg van de Hannie Schaftschool, beloofd ze uit te nodigen

voor een lunch. Vorige week donderdag was het dan zover.

De beide basisschoolleer-

lingen werden door Meijer

uitgenodigd om met hem
en zijn vrouw de lunch

in grand café Danzee te

nuttigen. De vier hadden

een intiem plaatsje in het

restaurant uitgezocht en

lieten de gerechten zich goed

smaken. Een lunch met de

burgemeester was een van

de prijzen voor de winnaars

emeente Zandvoort

hecht grote waarde aan het

ontwikkelen van politiek besef

onder de Zandvoortse jeugd.

Met name bijzonder commis-

sielid UschiRietkerk(PvdA)en

jd- id : 1 Gors

(VVD), uit de werkgroep Jeugd

en Politiek, hebben zich sterk

gemaaktvoor het jeugddebat",

leeftijdgenoten de we

•an de Zandvoortse jeugi

depolitiekkenbaarkunni

* Proefstolletje

met spijs €1,50

• Appelbeignet€1,50

Nu in het assortiment:

kerstchocolade

stol met of zonder spijs

roomboter kerstkrans 500gr

roomboter koekkransjes 250gr

V

5 januari

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort

Ook u bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open - wanneer dicht?

U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Dinsdag 16 en donderdag 18 december
Inzameling van oud papier en karton

Kijk voor nieuwe, gewijzigde ophaal dagen in

de gemeentelijke advertentie in deze krant.
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Christiaan Johannes Wagenaar

Carla en tennis HtrOf\ Mr Sfcrtt

Monan LfM

Harwfer Wicmky-lkllm

DsbwrirmpltdiifheU hwfi mm cdrti pluu etvonden

.

Op 5 december kregen wij het droevige bericht

van het overlijden van onze oud-voorzitter,

vice -voorzitter en erelid

Ir. Chris Wagenaar

Chris is betrokken geweest bij de oprichting van b

Genootschap Oud Zandvoort en heeft in velerlei

opzichten veel betekend voor het tot stand komen >

het historisch besef in onze en omliggende gemeenl

Voorts heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd a

de gebouwde omgeving en aan het behoud van lis

cultureel erfgoed van Zandvoort.

deelneming gaal

zijn kinderen i

Het bestuur van het

nootschap Oud Zandvi

v H anneke,

rige familieleden.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

~ Verzorging van overledene^^m
- Begeleiding voor naliestnanden -

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dage nacht bereikbaar

023-7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. SefeWteitzer

Voor een stijlvol)!? i\'i \vrzorgde uitvaart

Het bestuur van Rotaryclub Zandvoort geeft met

leedwezen kennis van het overlijden van

de heer Chris Wagenaar

De heer Wagenaar was vanaf 1986 lid van Rotaryclub

Zandvoort. Bij heel veel activiteiten was hij betrok-

ken. Behoud van cultuurgoederen stond bij hem
hoog in het vaandel en hij zorgde dat onze club daar

aandacht aan bleef besteden. De heer Wagenaar was

een goed, actief en waardig lid van de Rotary familie.

Wij zullen zijn nngtdaciitenis in ere houden.

Wij wensen zij:: cinbt-.-atsn nclen veel sterkte.

Bestuur en leden van Rotaryclub Zandvoort.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in o

midden mochten hebben, geven wij u kennis var

het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze vad

schoonvader, opa, overgrootopa en mijn zwager

Hendrikus Halderman
Henk

oertijd van 96 jaar.

Feikje Hald. man -Spijkerman

Jorrie^

Gerlach t en Hetty

Henk en Coby f

Hillie en Roel

Feikje en Rob

kleinkinderen en achterkleinkindei

tante Rie

Zandvoort, 5 december 2008

Correspondentieadres:

Kostverlorenstaat 73

2042 PC Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten

kring plaatsgevonden.

Wij danken de medewerkers van de Thuiszorg,

zorgcentrum Huis in de Duinen en artsen en

verpleegkundigen van huisartsenpraktijk

Hermans/Paardekooper voor de liefdevolle verzorginj

Sterven darje uiei iuefns

AfmritffH iet ren beetje

fin oiif beetjes dieje stierf,
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H<tll je füHUt-t beetje lor.
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Na een lang,, lorgzajin e-n irbeiduam leven, een goed

huwelijk van rui nu |>7 paar, en als laatste van een

gcxMi ran?»geven wfjuloefuilïdaj naecnifelcbed 'n

menenen

Al bert {Abt) Zwemmer

Ah Pontje

Lid in de Onk- «m Üriinjt-Niiisau

Zandvoort,

1 1 december l l>24

ZandWKkTC,

4 december »()0H

~j ferfwtfr mij zwik iktvtti*

Paula Zwemmer - Könïfi£

hi' en nek

Ah en. Macgrc-H

Eli en Ücranj

Kleinkinderen
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Onze JbtnJt fttat nis naat fmiiararnpntitujk
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Currnporiderttieadre*;:

JonkhcerQ. van UfïotdLian 64

2042 PS ZwdvDOtt

De crematicplcch ligfickl heeft i nm iddels

plaatsgevonden,

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de

blijken van medeleven, na het overlijden van

Marijtje Koning - Keur

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,

dat zij bij zo velen geliefd was.

J- Koning

Zandvoort, december 2008

KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uurmevr.T. Boddaert

RK Parochie Antonius & Paulus,

10.30 uur pastor D. Duijves

WATERSTANDEN
Hooc

decemberW

Laag

A
Hooc

T
Laag

E R
Do 11 0146 0955 1405 2215
Vb 12 0236 1044 1455 2336
Za 13 0326 113 6 1539
Zo 14 0005 0411 1215 1927

Ma 15 0100 0501 1256 1716

Dl 16 0316 0556 1346 1808

Wo 17 0402 0641 1435 1906

Do 18 0304 0736 1519 1959

'
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Sinds 1992 uwuitvaartonde „e,n„;„Za„dvoo„.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollenssc aat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78. ^k
-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

1 f Parlclaan 36,

.

011 KW Haarlem.

Telefo in (023) 532 87 50.

1 www.uitvaa tcentrumhaarlem.nl

Qj SSÜ

fotowedstrijd

foto@zandvoortsecourant.nl

CARTOON

WISSELING Vfi,n DE WAGHT
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College bezoekt Huis in de Duinen
Het Zandvoortse college is afgelopen maandag op bezoek

geweest in het Huis in de Duinen. Omdat de directie en me-

dewerkers van 'het Huis' de afgelopen weken nogal negatief

in het nieuws zijn geweest door de Kamervragen van Tweede

Kamerlid Fleur Agema (PVV), wilde het college een teken van

ondersteuning geven. Een opgetogen directeur Ger Mulder

verwelkomde burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert

Toonen maandagochtend in 'zijn' Huis in de Duinen.

Kamerlid Agema stelde de

vragen over vermeende wan-

praktijken in de gesloten af-

deling De Branding van het

zorgcentrum. Het antwoord

van staatssecretaris Jet Busse-

maker was voor het college

aanleiding om nogmaals hun

vertrouwen in het Huis in

de Duinen uit spreken en ze,

door middel van een grote

taart voor iedereen en een

kerstster voor alle medewer-

kers, een hart onder de riem

te steken. Dat gebeurde af-

gelopen maandagondergrote

belangstelling in de grote zaal

van de zorginstelling.

Wethouder Gert Toonen vond

de Kamervragen van Agema

suggestief en vond dat ze al-

leen maar bedoeld waren voor

publiciteit. "Wij gingen ervan

uit dat er niets aan de hand

was. Het antwoord van de

staatssecretaris geeft ons ge-

lijk. In plaats dat een Tweede

Kamerlid zich hiervoor inzet,

zou ze zich in moeten zetten

om de zorgverlening beter

op poten te zetten. Dat ver-

dienen de medewerkers veel

meerdan een klapomdeoren.

U hoeft zich nergens over te

schamen en u kunt met op-

geheven hoofd door het dorp

lopen",aldus de wethouder.

Ook burgemeester Niek Meijer

sprak zijn vertrouwen uit in

het Huis in de Duinen. Hij bood

namens het college en de ge-

meente Zandvoort aan alle 265

medewerkers een kerstster

aan. Symbolisch overhandig-

de hij de eerste aan Jacqueline

Hermeling, verpleegkundige

op de zo geschoffeerde af-

deling De Branding. Zij deed

daarna uit de doeken wat voor

im pa et de act ie van Agema op

hen heeft gehad. "Gelukkig

stond de Raad van Toezicht,

de Cliëntenraad, de directie

en het managementteam vol-

ledig achter ons. Dat heeft ons

kracht gegeven om verder te

gaan", aldus de verpleegkun-

dige. Twee woordvoerders

namens de Raad van Toezicht

en de Cliëntenraad beaamden

haarwoorden.

2 e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ
(6 december 2008)

Cadeau De heer/mevrouw Ondernemer

J.P.vanDaalen Boekenbont.wv.e20 Bruna Balkenende

Huijbers Noten pakket C'est Bon

Kim Kroon Cadeaubon t.w.v.€i5 Blokker

O. vanTetterode Zuivelmandje De Kaashoek

Hoff Rode of witte wijn Gall&Gall

Bontan Cadeaudoos Noa Pearlev n Cacharel Parfumerie Moerenburg

JJ.de Krurf Cadeaubon t.w.v.€i5 Vis Culinair

Fam. de Boer Fondue/gourmetschotel \, oor 4 pers. Slagerij Marcel Horneman

K.vanLingen Boxershort uni B. Borg Beachim

H.Jansen Fruitmandje Daniel Groente en Fruit

Jeremy Dames of heren hakken Shanna'sshoerepair

J.C.M. Blom Bonbonsdoosje La Bonbonniere

M. Molenaar Waardebon Vichy t.w.v. € 0,00 Zandvoortse Apotheek

A. Kramer Dinerbon t.w.v.€ 25,00 Holland Casino

T. van Steen Verwenbon t.w.v. € 15,00 Koffie Club

D. Peters Waardebon t.wv € 25,00 Kwekerij van Kleeff

A. Lenters Ondergoed van C. Klein VlugFashion

van de Berge Grote slagroomtaart VanVessem Ie Patlchou

A.M. Roozen Wintervoerpakket buiten ogels Dobey Zandvoort

S. Zwemmer Ontbijt voor 2 personen N H Hotel Zandvoort

P. Hoogvorst Boeket bloemen Bloemsierkunst Bluijs

T. Zijlstra 2 kaartjes voor bioscoop Circus Zandvoort

F.vanderVeen Varkensrollade Vreeburg

CJ.vanderMelje Cadeaubon €10,00 IJzerhandel Versteeg

Alle winnaars krijgen f ersoonlijk bericht

COLUMN
Volgens mij...

zijn het donkere en span-

nende dagen voor de kerst.

De eerste kerstkaart viel dit

jaar al vroeg op mijn mat.

Die van mij moet ik nog gaan

maken en detijd dringt. Wel

had ik met de kleindochters

al geweldige kerstkaarten ge-

maakt. De dametjes namen

ze zonder overleg mee naar

huis. Dus: ik zal zelf aan de

bak moeten! Ondanks datdit

jaar de kerstboom niet binnen

maar buiten wordt neergezet

moet ik de kerstspullen uit de

kelder halen. Even controleren

of de lampjes het nog doen en

de kerstballen nog heel zijn.

Op mijn afstreeplijstje

staan, buiten kerstkaarten

en kerst spullen, nog een paar

andere zaken die voor 2009

moeten gebeuren. Zoals de

tuin winterklaar maken, wa-

terkraantje aftappen en het

concept fïetsbeleidsplan le-

zen. Voor deze laatste klus

is veel tijd nodig omdat het

beleidsplan uit 45 bladzijden

bestaat. De mening van de

burger moet, net zoals de

zienswijze voor een hore-

cabedrijf annex cafetaria in

het J.P. Heije plantsoen, begin

januari in het raadhuis lig-

gen. Er wordt geen rekening

gehouden met kerstvakantie

en kerststress van de burgers.

Ook is het gek datje de brood-

nodige informatie aan een

tafeltje in het gemeentehuis

kunt lezen en niet gezellig

aan de leestafel in de Bieb.

Het lijvig fïetsbeleidsplan is

wel te downloaden. Kennelijk

verwacht de gemeente dat

elke burger in het bezit is van

een computer!

Het zijn niet alleen voor mij

spannende en donkere dagen

voor de kerst maar ook voor

de gemeenteraad en het col-

lege. Hun afstreeplijstje is

aanzienlijk kleiner dan dat

van mij. Wel moeten ze onder-

ling nog nader tot elkaar ko-

men. Het liefst voor het eind

van hetjaar.Gelukkig

is er deze week een c

gezamenlijk raads- £

diner als afsluiting. j;

Wie weet, komt alles ^f

toch nog goed voor 2
de kerst!

J>
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20 December 2008 zijn onze ouders

Hetty en August van der Mije

50 jaar getrouwd

Burg. Engelbertsstraat

13
z™° r' 2042 KM

Zandvoort

Wij zullen deze

heugelijke dag vieren

met onze familie en

vrienden in Hotel

Faber te Zandvoort

U bent van harte

welkom om 20.00 uur

Guus & CaHa, Selwin, Jerka, Duko

Hermien, Anouk, Daan

Henk & Anita, Alexander, Jonatbon

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd In heel Zandvoort en Bentveld I

Kantooradres: Kleine Kracht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 - Jnfo@zandvoortsecoLirant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 -17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecoura nt.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460460 26 gillls@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 -1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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ZANDVOORT
SCHOON!?

"...EN EENZAKJE.ZEGTHIJ,

MEtWAtZOUt..."
Deze beroemde regel uit een aloud Sinterklaaslied heeft

de afgelopen weken menigmaal in talloze huiskamers

geklonken. ïinterklaas is weer vertrokken, maar de gemeen-

telijke zoutvoorraad is weer maximaal aangevuld.

Sneeuw en ijzel kunnen de komende maanden het open-

bare [even danig in de war schoppen. Trottoirs en de rij- en

fietspaden kunnen dan glibberroutes worden. De gemeente
zorgt bij gladheid voor berijdbare doorgaande routes. Een

beproefd hulpmiddel hierbij is strooizout. Zaak is om daar

gepast mee om te gaan: teveel is erg slecht voor het milieu,

te weinig helpt onvoldoende bij het begaanbaar maken van

wegen. Het op pad gaan bij gladheid blijft een verantwoor-

delijkheid van de weggebruiker Wanneer en onder welke

voorwaarden gestrooid wordt is vastgelegd in een protocol.

Alle informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Daar leest u ondermeer ook dat burgers gratis zout kunnen

afhalen op de remise om het trottoir rondom hun huis beter

beioopbaar te maken.

Voor meer informatie: bel de meldlijn 023-5740200.

Samen houden we ZANDEVOORT SCHOON!?

B
[fti o:

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

EVENEMENTEN AGENDA

December

12 Taizé dienst -Agat ha kerk, 19.00 tot 20.00 uur

12-13 'De Jantjes' - Toneelvoorstelling Wim Hildering.

Grote krocht, aanvang 20.15 uur

13 Debabbelwagen-'Zandvoortse bijnamen'.

Hotel Faber,aanvang 20.00 uur

14 Cabaret- Ellen Dikker. Theater Circus Zandvoort,

aanvang 20.15 uur

14 Mainstream Jazzcombo- Live jazz in Take Five,

aanvangiö.oo uur

14 Adam Spoor kwartet - Café Alex,

aanvangiö.30 uur

14 Kerstmarkt- Rommelmarkt in Pluspunt Noord,

10.00 tot 16.00 uur

19 KinderKerstfeest-Mini musical in Protestantse

kerk, 19.00 tot 20.00 uur

21 Jazz in Zandvoort - Kerstconcert met zanger

Ronald Douglas.De Krocht, aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Sprookjeswandeling door het centrum
Zandvoortse Courant • nummer 50 11 DECEMBER 2008

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7- 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

Kerstbomen

Kerstbomen in pot

Insteekgroen en

insteekmaterialen

Kerststukken

Kerstkransen

Bollen op pot

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Houd je van sprookjes? Dan is er zaterdag 20 december een

speciale avond waar jij zeker bij wilt zijn. Tussen 18.00 en

20.30 uur wordt er speciaal voor de jonge jeugd (tot 12 jaar)

van Zandvoort een sprookjesachtige avond georganiseerd.

Op het Kerkpleinen rond het

muziekpaviljoen kun je kij-

ken naareen uitvoeringvan

De optredens vinden plaats

in de kerk, het muziekpa-

viljoen en de verwarmde

'het meisje met de zwavel- en sfeervol aangeklede

stokjes', luisteren naar een

vrolijke muzikale uitvoering

van een sprookje en mee-

terrassen van Danzee en

café Koper. Voor de deelne-

mende kinderen is er gratis

doen meteen poppenkast- chocornelk en poffertjes,

voorstelling. De Kerstman

vertelt een verhaal en er

wandelen sprookjesfigu-

ren waarmee je ook op de

foto kunt. De avond wordt

afgesloten met het zingen

van kerstliedjes en het opla-

ten van een wensen ballon.

Bij café Koper kunnen de

ouders zich warmen met

glühwein.

Natuurlijk mag je zelf ook

verkleed komen, dan wordt

het nog veel gezelliger! Dus

papa's en mama's; Laat ze

Ookjouwwens kan worden voor één keer iets later op-

meegenomen! blijven en kom allemaal.

Kaarten a€ 1 zijn van af vrij-

dag 12 december verkrijg-

baar bij Bruna Balkenende,

Grote Krochti8,en Pluspunt

Noord, Flemingstraat 55.

Ook zijn kaarten voor aan-

vang van het programma

op 20 december, vanaf

17.45 uur verkrijgbaar op

het Raadhuisplein. De op-

brengsten zullen naar een

goed (kinder)doel gaan dat

tijdens de avond bekend

wordt gemaakt.

Het idee van deze Sprookjes-

wandeling komt van OVZ
voorzitter Virgil Bawits, de

organisatie is in handen van

Mariska van Huissteden en

Ankie Miezenbeek. De ge-

meente geeft financiële

ondersteuning.

Deze week is het de l33tStS JC3JTS om uw foto in te leveren!

Inleveren van uw foto kan nog tot zondag 14 december

fotowedstrijd

Hoe ziet u Zandvoort?
Deelname:

Stuur een door uzelf gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ü over Zandvoort

denkt, per email naar foto@zandvoortsecourant.nl. Geen email? Lever dan uw

foto in bij de ZandvoortseCou ra nt.Hogeweg 39-1.Vermeld bij de foto uw naam, adres,

telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:
• Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname
• Deelname is alleen voor Zandvoorters

• Per persoon max.i foto inleveren

• Fotokwaliteit: bij voorkeur min. iMB

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto's. Deze geselecteerde foto's worden

uitgeprint op A^-fotopapier en opgehangen in hetVW kantoor aan de Bakkerstraat.

Zandvoorters kunnen de foto's vanaf 19 december tot en met 2 januari 2009 daar bekij-

ken en hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de win naar bekend gemaakt. De VVV

is zeven dagen per week geopend (i
e en 2

e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

Met OOG en OOR
»*B,E BADPLAATS DOOR ÉÜ

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Tip van de politie

Een 37-jarige Haarlemmer

wilde geld pinnen en

voelde voor de zekerheid

aan het mondstuk voor de

ba nkpas.Tot zijn verbazing,

rukte hij het mondstuk los

en hield het in zijn handen.

Deoplettende man bekeek

de geldautomaat ernaast,

ook hier zat het opzetstuk

los. De man alarmeerde de

politie die de opzetstukken

in beslag heeft genomen.

De geldautomaten zijn

buiten gebruik gesteld en

zullen doorde politie nader

worden onderzocht. De po-

litie geeft de volgende tips

om veiliger te pinnen: i:

kijk of het mondstuk voor

de bankpas goed vast zit en

geef ereen flinke ruk

aan. 2: bij het intoet-

sen van de pincode

schermt u het pasje

af door de andere

hand er vlak boven

te houden, zodat

zowel van de zijkant

alsookeventueelvia

een cameraatje van

de bovenkant niets

gezien kan worden.

3: laat u niet aflei-

den tijdens het pin-

nen. Tenslotte: als u

het niet vertrouwt

of bij twijfel, niet

pinnen!

Tip van de Bieb

Gaat u uitgebreid in

de keuken staan met kerst?

Of houdt u het eenvoudig

en toch voedzaam? De bi-

bliotheek is benieuwd naar

uw kerstrecepten. Wilt u

die met ze delen? Dat kunt

u vóór 15 december sturen

naar webmaster@bibli-

otheekduinrand.nl (liefst

met foto). Het meest origi-

nele recept mag een gratis

bibliotheekabonnement

aan een vriend, vriendin of

familielid geven. Houdt dus

de website van de biblio-

theek in de gaten, want een

aantal recepten zal worden

gepubliceerd.

Tip van de week
"Hieronder vindt u een

overzicht van straten die in

de komende periode niet of

beperkt toegankelijk zijn.

Hierdoor kan enige verkeers-

overlast ontstaan waarbij

het verkeer meestal omge-

leid wordt." Deze tekst staat

ten tooi

rader o

. Beslist een aan-

n even langs te

Kinderkerstfeest

leder jaar wordt in de

Protestantse kerk het jaar-

lijkse kinderkerstfeest ge-

vierd. Zo was er verleden

op de gemeentelijke website jaar een echte poppenkast

onder het kopje'werkaan de en dit jaar is er een spet-

weg'. Helaas is de informatie

niet bijgewerkt. De straten

die er op staan zijn allang

toegankelijk. Het zou een

goede zaak zijn om voor de

kerst deze informatie te ac-

tualiseren voor iedereen die

van buitenaf naarZandvoort

wil komen.

Interessante expositie

HET BADHUIS IS

VOOE INWONERS
VAN ZANDVOOBT

GEOPEND
WOENSDAG •)--*,.

HJUn tl .' W[[RNACDT
D»nil)C*G'V
V'DAO /9„-4,

In het kader van de film

Oorlogswinter is er in het

Zandvoorts Museum in een

apart gedeelte van de ten-

toonstellingsruimteeen klei-

ne expositie ingericht. Er is

fotomateriaal over de sloop

van Zandvoort te zien, in de

vitrine liggen oude kranten

met bijzondere artikelen en

detypemachinewaardever-

zetskrant 'De Kleine Patriot'

op getypt is, is te bewon-

deren. Van de Bomschuiten

Bouwclub staan modellen

van de oude gebouwen in

het museum zoals de oude

watertoren en het badhuis

terende kerstmusical over

het meisje met de zwa-

velstokjes. Verder worden

er bekende liedjes gezon-

gen en wordt er op een

spannende manier het

echte kerstverhaal verteld.

Kinderen die de liedjes van

de musical kennen worden

van harte uitgenodigd om
deze avond ook aan de mu-

sical mee te werken.

Kortom wilt u met uw
kinderen een mooie

kerstviering meema-
ken kom dan vrijdag-

avond 19 december

om Tg.00 uur naar de

Protestantse kerk en

geniet!

Sponsors gezocht

Het duurt nog wel

even voordat het

nieuwjaarsconcert zal

worden uitgevoerd.

Maar om de centjes

rond te krijgen is de or-

ganisatie van het con-

cert nu alopzoek naar

sponsoren. Ondanks

de gemeentelijke sub-

sidie is het uitvoeren van

een dergelijk evenement

best kostbaar. Aan het

concert doen de volgende

koren mee: The Beach Pop

5ingers, Music All-In, het

Zandvoorts Vrouwenkoor

en hetZandvoortsMannen-

koor. Het belooft weer een

speciale middag te worden.

Noteer alvast 11 januari

14.00 uur in de Agat ha Kerk

in uw agenda, want voor u

het weet staat die vol met

nieuwjaarsrecepties. Voor

meer informatie over de

bijdrage, nadewit@zand-

voortsmannenkoor.nl.

^



I
VrijeVrijehuizenmarkt

meet voor uw buis!

Zomerzorgerlaan 36 Bloemendaal

Midden in het gezellige centrum var

gerenoveerde tussenwoning met o,

badkamer, 2 slaapkamers en een be

Onder

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

: e men daal, in een pittoresk autoluw straatje, ligt deze karakteristieke, volledig

itgebouwde woonkamer met serre aan de achterzijde, luxe open keuken, luxe

len patiotuin op het zuiden!
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tegelvloeren in keukn-n Iii-hl:!--^ ni-è-r :: r -, lu.;e hang- en sluilwenV.

Begane grond: enli':-:. i":-| I _i"-:-e- loiki l.\.i":kl :;?:; mei iürr.tiri. ,-.h

woonkamer rnelo.a. uitgebouwde serre mei schuil'!' narir ;? pai

fr

> Ruime berg* ring met CV opstelling (2007) be

> De besloten patiotuin is op het zuiden gelegen;

> Parkeervoorziening aanwezig;

• Oplevering perdire<

stafeier

ik : " :l:ei-.L I-: Jliiri::. '".I:i' -
,-.". ï :::.

: '-> -.t\ .

ld in 2007: u kunt ditect verhuizen!

te ca. 50 rn
3

.
perceel 73 m3

,
inhoud ca. 200 rn

:

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

ïoonlijke en pro-actieve karakter

Gratis waardebepaling van uw woning;

Gratis hypotheekadvies;

Uw woning wordt geplaatst op de volgende we
funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl, woonkrant.

r

marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl

., , ,. M ,, , ,.„^,

IEL 023 - 5 731 999
k ten Broeke F: 023 - 5 732 007

Emmaweg21 M.: 0655 - 13 03 6

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of

www.nicktenbroeke.nl

Lukon tweewielers

Residence Pandora
9 riante appartementen in hartje Zandvoort

jssWrt^r^

Zandvoort - Poststraat 11
luae «i riant wcmen nabij strand, centrum en duinen? ban isdii appartemem Iets «mr U'

Nog 7 appartementen beschikbaar}

INFORMATIEDAG
Op zaterdag 50 december a.s. organiseert de piojecteniwIWfcelaar VOF Coeardeeen

IïifotmuliedAg voöf dit project. Al u* ^agen kurwvw dïr«ct worden beantwoord en uiteraard

ligtereen brochure voorn kJiarl

Locatie: Remo De Bia&e Architecten Adres: Zeestraat 54 r
Zandvoort

Tijd: 11.00-1^00 uur

12 boe appartemattmn en 2 fvrrthauses

lilt
in»

i

Zandvoort - Hogeweg 30-32-34

Luxe wonen nabij strand, cenlru-m, duinen en genieten van het zeezichl vanaf uw terras?

Danli ü'C Appartement iels vdw U*

Nog 3 appartementen beschikbaar!

INFORMATIEDAG
Op «i(rrd*g ZO detomberttA orginiswrt dkr projectentwiktodbjir VOF Cocirde«n

initHnladffdag vöoi dit ptcjett. Ai UW vragen kunKn dinfrrt worden beanilwMrd «ft urlerjand

liglee een brochure voor ir klaar!1

Locatie: Remo De Biase Architecten Adres: Zeestraat 54, Zandvoort

Tijd: 11.00 -16.00 uur

Na een klein intermezzo in het centrum, richten wij onze aandacht weer even op Zandvoort-

Noord. Deze week staat de firma Lukon Tweewielers in de schijnwerpers. Al ruim dertig jaar

is deze zaak in bedrijf en vader en zoon Cerard Koning zijn nog dagelijks met veel plezier

actiefin deze branche.

"Hoewel wij nog steeds wel

fietsen verkopen, vooral de

elektrischeexemplaren liggen

goed in de markt, is de laatste

jaren de belangstelling voor

scooters enorm toegenomen",

aldus Gerard jr. Dat is ook

niet zo verwonderlijk, want

een scooter heeft enorm veel

voordelen. Denk alleen maar

aan de vele wegopbrekingen

in Zandvoort! In het centrum

even met de auto parkeren

voor een boodschap is ook

niet altijd gemakkelijk. Een

scooter is hiervoor uitermate

geschikt, vooral door de opval-

lend ruime opbergvak ken.

Andere voordelen? Geen

wegenbelasting, alleen een

bromfïetsrijbewijs en de keu-

ze tussen een exemplaar dat

25 (snorfiets zonder helm) of

45 (met helm) kilometer per

uur kan rijden. Wist u dat

Nederland het enige land ter

wereld is waar de snorfiets

bekend is? De buitenlandse

fabrikanten maken dus spe-

ciaal voor onze markt deze

scooters. Bekende merken als

Vespa, Sym, Peugeot, April ia en

Yamaha in diverse uitvoerin-

gen zijn volop aanwezig. Hét

ideale vervoermiddel voor zo-

wel dejeugd vanaf i6 jaar, als

de oudere medemens.

Gerard legt uit dat de prijzen

erg meevallen:"Een scooter is

bij ons al vanaf rond de€i6oo

te koop. Ter vergelijking: een

elektrische fiets kost al snel

meer dan €2.000." Het is zelfs

mogelijk om je scooter naar

eigen smaak 'op te pimpen'.

De zitting kan in diverse mo-

tieven worden geleverd, varië-

rend van een Burberryruit tot

fraaie krokodillen prints in ver-

schillende kleuren. Natuurlijk

met matching handvatten!

Vanzelfsprekend is e reen flin-

ke collectie helmen en andere

accessoires en voor losse on-

derdelen kunt u ook bij Lukon

terecht. Dit geldt ook voor de

verzekering, die u gewoon in

de winkel kunt afsluiten.

Lukon is de enige in Zandvoort

die scooters verkoopt en ook

de hoofdprijs in deOVZ-loteri

beschikbaar heeft gesteld

Gerard wijst erop dat bijvoor-

beeld bij bouwmarkter

gelmatig gestunt wordt

scooters uit China, die ve

der de normale prijs liggen

"Er is geen service acht eraf en

houd er rekening mee dat het

vaak problematisch is om bij

klachten het euvel te verhel-

pen. Niet altijd zijn de goede

onderdelen beschikbaar en

ook de kwaliteit laat te wen-

sen over. Er zijn zelfs collega's

die weigeren om dergelijke

exemplaren te repareren. Ons

motto is dan ook 'Koop bij de

man die ook repareren kan!'

Onze grote en goed geoutil-

leerde werkplaats staat hier

borg voor."

Lukon Tweewielers, Koch-

straat 8, Zandvoort Noord.

Tel. 5716504. www.lukon.nl

Zondagen maandag gesloten,

maar dinsdag t/m zaterdag

kan men van 09.30 tot 17.00

uurterecht.
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zacht decernberweer

blijft voorlopig uit
Inmiddels zittenwe alweer een tijdje in de vrij 'frisse' lucht

en we zullen zeker tot en met het aanstaande weekeinde

in die van origine vrij koude polaire lucht verblijven. Soms

hebben we nog wat winters getinte buitjes op het pleit in

Zandvoort en Bentveld, maar de grootste dagdelen blij-

ven toch wel overwegend droog, zoals we bijvoorbeeld

op deze donderdag zagen.

VIP-arrangement bij Jazz in Zandvoort
Voor het eerst in de 7 jaar dat Jazz in Zandvoort concerten in De Krocht organiseert, is

er een kerstconcert. Op 21 december aanstaande zal de Nederlandse jazzzanger Ronald

Douglas samen met het bekende trio Johan Clement dit concert verzorgen. Om van de

gelegenheid gebruik te maken heeft de organisatie, samen met café Neuf, een VlP-arran-

gement samengesteld.

Het arrangement bestaat uit

de entree tot het concert, ge-

volgd dooreen vijfgangen ver-

rassingsdiner in café Neuf. De

toegangtot het concert kost €

15. U krijgt een korting van € 5

opdeprijsvan het dinerdat nu

slechts € 42,50 kost. Voor een

geweldige dag en een culinair

avondje uit, bent u dus slechts

€ 57,50 kwijt! Aanvang van

het diner is tussen 18.00 uur

en 18.30 uur. Reserveren voor

dit arrangement (gewenst om
teleurstelling te voorkomen)

kunt u doen bij de voorzit-

ter van de stichting Jazz in

Zandvoort Hans Reijmers via

tel. 06-53578496.

Zanger Ronald Douglas werd

in Den Haag grootgebracht

meteen uitgebreide platencol-

lectie van het Great American

Songbook en jazz op de radio.

Na een korte loopbaan als

jeugdwerker volgde hij zijn

harten koos hij toch vooreen

zangstudie aan het conserva-

toriumvan Hilversum. Hij ging

in de leer bij de jazzzangeres

Deborah Brown en leerde van

haar de fijn e kneepjes van het

swingvak. Douglas heeft 5Cd's

gemaakt onder eigen naam

en de meest recente, Lotus

Blossom, heeft in Amerika zeer

hoge ogen gegooid. Hij kreeg

prachtige kritieken van onder

andereJohnClaytonen Nancy

Marano. Dat succes werd be-

kroond met een optreden op

het Eastcoast Jazzfestival in

Rockville (Washington).

Het concert is in De Krocht

en begint om 14.30 uur. De

entree voor alleen het con-

cert is €15 maar voor €42,50

extra heeft u wel een gewel-

dig avondje uit!

Gedurende de nachten

koelt het, mits het vol-

doende opklaart, af tot

rond of zelfs iets onder het

nulpunt, terwijl het kwik

overdag meestal rond een

graad of 5 schommelt vlak

uit zee. In het weekeinde

neemt de kans op (moge-

lijk winterse) neerslag toe,

maar veel neerslagimpul-

sen geven de meest recente

modellen (nog) niet aan.

Leek er afgelopen zaterdag

nog sprake te zijn van een

zo goed als zeker op han-

den zijnde stevige west

stroming vanaf volgende

week, met aanvoer van

zachte lucht en temperatu-

ren tot rond io graden, de

modeloplossingen van de

voorbije zondag toonden

op de middellange termijn

een sterk Russisch hoge-

drukgebied datwestwaarts

zou moeten gaan koersen.

Zo'n ontwikkeling zou in

een later stadium Koning

Winter op de rails kunnen

zetten.

Op dit moment is het nog

steeds niet helemaal ze-

ker of de zachtere variant

toch aan het langste ein-

de gaat trekken, wat een

groene Kerst zou betekenen.

Warmbloedige depressies

vanuit de regio IJsland blij-

ven evenwel voortdurend te

zien op genoemde weerkaar-

ten. Eerst als die hinderlijke

raddraaiers worden 'wegge-

drukt' door dat oppermach-

tige Russische hogedruk-

gebied, kan bij ons de wind

eindelijkeens naar de koude

oosthoek draaien.

Deweerkaarten zullen onge-

twijfeld nogweleen paarkeer

wijzigen de komende dagen

en hoe verleidelijk het ook is

om een dag of tien vooruitte

willen kijken... het blijft vaak

lastig. Vorig jaar kwamen de

'heeren' uit het 'toonaan-

gevende' de Bilt op 30 no-

vember met de mededeling

dat het de eerstkomende

twee weken geen winter

zou worden in Nederland.

Ondergetekende ging toen

juist voor een koudere fase

vanaf half december en we
weten waarschijnlijk nog hoe

het afliep met die prachtige

kerstplaatjes op zaterdag 22

december. De sneeuwwitte

rijp zat ongewoon 'vet' op de

bomen en struiken.

Do. Vr.

Temperatuur

Max t

10% 25% 30% 20%

Wind zo. 3-4 ozo. 3-4 zo. 4 zw. 4

J>



Maak snel een afspraak voor een bezichtiging

Deze goed onderhouden en ZEER RUIME eengezinswoning is op een HOEK gelegen en heeft een prachtig

vrij uitzicht. De woning beschikt overeen L-vormige woonkamer met de keuken aan de voorzijde,

4 slaapkamers en een moderne badkamer. De afgesloten voortuin met berging is ideaal voor bijvoor-

beeld de fietsen. Dei; METER DIEPE ACHTERTUIN mét een achterom biedt u veel PRIVACV vanwege de

vrije Irgging. Hier kunt u dus heerlijk genieten op zonnige dagenl De woning is gelegen in een rustige

geving met de duinen en het winkelcentrum op korte loopafstand. Een heerlijke wandeling of een

tweede verdieping zijn verrassend ruimte noemen wat zorf

PARKEERMOGE LIJKHEDEN in de directe omgeving.

boodschap is dus snel gedaan. De eerste en tv,

voor ruime (slaap)kamers. Er zijn voldoende ?i

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

MMM
Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

na
NVM

Ellen Dikker 'Toendra'
Komende zondag is het veelbelovende cabarettalent Ellen

Dikker te gast in het theatervan Circus Zandvoort. Ze groeide

op in Zandvoort en studeerde in 1997 af aan de Theaterschool

in Eindhoven. Daarna legde zij zich vooral toe op het toneel.

'Toendra' is een

theatraal program-

ma waarin Dikker

razendsnel schakelt

tussen hilarische

en ontwapende
personages die al-

lemaal worstelen

met het moderne

leven. Ellen toont

zich een theater-

persoonlijkheid die

het publiek moeite-

loos met zich mee-

neemt. Bevlogen,

eigenzinnig en een

beetje brutaal. Een

rascomédienne met scher-

pe randjes.

Metdezevoorstellingiszij als

nieuwkomer, uit 220 ca baret-

voorstellingen, met stip op

nummer 14 binnengekomen

in de top 40 van de nieuwe

Cabaret & Comedygids20o8

/ 2009. De voorstelling be-

gint zondag 14 december

om 20.15 uur- Kaarten zijn

online te koop via www.cir-

cuszandvoort.nl en aan de

balie van Circus Zandvoort,

Casthuisplein 5, Tel. 5718686.

Ellen Dikker maakte haar

filmdebuut in Oscar-winnaar

Antonia en op televisie was

ze te zien in Rozengeur en

Wodka Lime, in korte films

van Villa Achterwerk. Vorig

jaar won ze de persoonlijk-

heidsprijs op het prestigi-

euze Camerettenfestival

en sindsdien is het hard

gegaan met Ellen. Ze werd

bejubeld door de pers, was

te gast bij 'Raymann is laat'

en toert nu avondvullend

door het land met haar pro-

gramma 'Toendra'.

_Ec wordt de indruk gewek-
dct w-j de ho.orcammissie slecht

vonden functioneren wanneer men n :e" in ons belang het

strandpcchters nebben 'ruin. zong geut over de procedure

#5s
Plaatsing van ingezonden brieven betekent

niet dat de redactie het met de inhoud eens

is. De redactie behoudt zich het recht voor

om ingezonden brieven in te korten en

plaatsing van brieven te weigeren.

Naar aanleiding van het stukje over het bestem -

mingsplan Strand en Duin in de krant van week W
hebben wij toch de behoefte te reageren.

van een hoorc.ommissie. Het vraagt natuurlijk heel veel

zo ngvulcgheic van de rGadsleden die daar'n acn_ reden

jioi iai een nd uies te komen Een advies welke gegeven.

.wardt acn. de raad waaaa. zij .ook zelf weer zitten. £c.bt_

_onof 'nankelijk Kjkt het dan niet.

_auofhcnke.lijke comm issie in te se

bestaat uit leden van.de rcad,

_We_wapea_v.errG.st door de houding van dezenoorcon

sie. Het werd geen herhaling van zetten en geen verdeer

iuaien.De hnor.comrcisse

heeft bijzonder krachtig opgetreden. We zya het niet op

clle punten eens geworden, maar voelden ons. gehaard-

n jn
,
wij nis ondernemers 7ijn natuurlijk hlij met de uit-

komst. Maan het is don ook in het belang van heeLzandj:

voont dnt wij pnohenen te streven naar een kwalitatief _

p.d stra nd en dat bereik je alleen met een ru;m_oügezei

bestemmingsplan. Er zullen nog genoeg beperkingen in de

toekomst op rins pad ktinten

Met vriendelijke grnp.t
,

Voorz-'tter Veremg'ng van St ra neoaebters te Zandvoort

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote

sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn

het gevelstenen en de andere keer historische kenmerken over het

verleden van het vissersdorpje van weleer. En wie weet kunt u er

meer over vertellen of misschien komt u op uw wandeling ook wel

iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie's zijn

altijd welkom.

door Nel Kerkman

Dit keer geen muurteksten maar iets heel anders. Het was mij nog

nooit opgevallen maareen alerte lezer gaf mij de tip om daar eens te

gaan kijken. Het is beslist een bijzonder spoortje en het iste vinden

in een van de oudste gedeelten van het dorp.

Even vooralle duidelijkheid: het is geen grens paaltje! Mijn vraag is:

weet u misschien waarvoor dit paaltje bedoeld was en wan neer en

door wie het geplaatst is? Uw verhaal kunt u telefonisch doorgeven

op 023-5732752, la ngsbrengen bij Kleine Krocht 2 of per e-ma il sturen

naar sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reactie's worden in

één van de volgende couranten geplaatst.
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fotowedstrijd

Doe mee met defotowedstrijd

van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

Zandvoort en Zo
Vanaf 13 december is er

weer een nieuwe ten-

toonstelling ingericht

in het Zandvoorts mu-

seum. Tot en met 25

januari zijn kunstwer-

ken bewonderen van

de kunstenaars Yvon

Schoorl en Rietje Meijer.

Als kleine kinderen de-

den ze niets liever dan

tekenen en schilderen.

Dit is tot op de dag van

vandaag nooit anders

geweest. De beide kunstenaars hebben een oeuvre opge-

bouwd om trots op te zijn.

Yvon Schoorl volgde tot 1965

een opleiding als kleuterleid-

ster. Vervolgens leerde zij les

te geven in de vakken hand-

vaardigheid en tekenen. Door

deze opleidingen kon zij haar

creativiteit volop ontplooien,

wat resu Iteerde in een avond-

studie aan de Rijksacademie

voor Beeldende Kunst in

1981 te Amsterdam. 5choorl

begon haar carrière door te

werken met textiel op doek,

daarna schilderde zij voorna-

melijk portretten, stillevens

en specialiseerde zich in het

schilderden van stofuitdruk-

kingen. Tegenwoordig heeft

zij zich toegelegd op het

schilderen van dorpsgezich-

ten van Zandvoort.

Rietje Meijer leerde als kind

tekenen van de Haarlemse

schilder Pop pe Da mave. Later

volgde zij, beginjaren 90, di-

verse schildercursussen aan

deVolksuniversiteit en leerde

daaronderandere portrette-

kenen. Dit resulteerde in vele

opdrachten. Tegenwoordig

trekt zij er regelmatig op uit

om bijvoorbeeld op Kreta,

in Portugal of Zuid Frankrijk

in de openlucht te schilde-

ren. Haar inspiratie haalt ze

uit de natuur waar ze door

compositie en kleurgebruik,

kracht en drama probeert te

schilderen. Soms laat zij de

realiteit los zodat haar werk

enigszins expressionistische

eigenschappen vertoont.

Doortoevalzijn beide kunste-

naars Schoorl en Meijer met

elkaar in contact gekomen,

hetgeen resulteerde in de duo

tentoonstelling Zandvoort en

Zo. De tentoonstelling wordt

vrijdag 12 december, in het

bijzijn van genodigden, ge-

opend door'Dichteraan Zee'

Ada Mol. Bent u nieuwsgierig

geworden, kom dan tussen

13 december en 25 januari

2009 naar het Zandvoorts

Museum.



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Kabel-i nternet/adsl

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf

Tra de Ard.

LidBOVAGen NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

204iKLZandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Schoonmaken bij ouderen

thuis! ThuiszorglnHolland.

nl heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3 -10 uur p.w. Haarlem e. o.

Ook Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan wel-

kom. Bel nu 023-5519810

Oppas gevraagd. Voor

kind van 3 jaar, voor de

maandag en de dins-

dagvan 08.00 tot 16.00

uur. Tel. 06-40403014

Woningruil:

Gevraagd: ééngezins-

woning met tuin, 2

etages, 2-p.huish.

Aangeb.: riante flat,

3

slaapk., ie verdieping.

Recent gemoderni-

seerd. gmichels@

casema.nl, tel. 5731283

Kunstnagels. Complete set,

ter kennismaking tijde-

lij k €25,-Met garantie.

Bij Beauty&Nail Studio

El isa bet h, tel. 06-46005703

(nagels) of 06-25003145

(schoonh.).Van Speijkstr.

1/50 in Zandvoort

Nieuwsgierig naar de

kracht van je eigen ge-

dachten? Informatie:

5716793. start oefengroep

13 januari 19.30 uur.

Gezonden blijvend afval-

len met Personal trainer.

Ook als kerstcadeau!

Tel. 06-47 29% 090

Te koop aangeboden:

Vespa snorfiets. Bwjr.

'01. In goede staat.

1 100,00. Tel: 023 57178 16

Het kind Jezus is geboren,

de zoon van God is ons

gegeven. God kan je zien en

horen, heeft echte interesse

in je leven. Lees de bijbel

weer van daag, liefst nu.de

liefdesbrief van God aan u.

www.waarom-geloven.nl

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voetmas-

sage. BoMinu ten a € 40. Bel

voor afspraak: 06-3454 983

5

Anti Aging mini lift. Al na

1 behandeling zichtbaar/

voelbaar resultaat (5 tot

10 jaar jongere uitstra-

ling), € 35,-. Bij Beauty&

Nail Studio Elisabeth, tel.

06-25003145 (schoonh.) of

06-46005703 (nagels). Van

Speijkstr. 1/50 in Zandvoort

Verloren op 23-n: gou-

den slavenarmband.

Emotionele waarde! Indien

gevonden graag afgeven

bij de politie. Dank u!

Te koop: 2 originele he-

ren bontmutsen en 1

Dames bonthoed. Per

stuk€ 25,-Tel. 5713509

Garage

te huur in flatgebouw

De Ruijterstraat.

€145,- per maand.

06-53256274

Touch of class.

Haltestraat 15.

De nr.i schoonheidssalon.

Beauty-Haar-en unieke

modecollectie.

Aanbieding:

t/m 19 dec.

Gezichtsbehandeling v.a.

€35,- en 10% korting op:

massage harsen pedicure

deluxe • make up haar.

Bel voor info:

7522470 of (voor

afspraak) 06-4832 2029.

"Walk in andfindout".

Maandags gesloten.

Gratis kerstkado:

abonnement op magazine

"De levensstroom".

Boeiend magazine vol

met bovennatuurlijke

inspirerende verhalen.

Bel vooreen abonnement

of proefnummer

023-5363804 en

kijk eens op:

www.levensstroom.nl

Te huur: woonruimte in

centrum. Slaap/woon kamer,

keuken, douche/toilet/

ligbad. Electra/gas/water/

internet/tv incl.

Geen huisdieren.

€850,- p.m.+ borg.

Direct beschikbaar.

Info: 06-53344660

Vermist Cyperse kater

Omgeving Keesomstraat.

Heeft u hem gezien?

Bel a.u.b. 06-22088696

Hartelijk dank!!

Aan al degenen die hebben meegewerkt
aan een voor mij geweldige 60ste

verjaardag. Zonder iemand tehort
te doen mijn speciale danh aan

Liesbefh, Peter ;r., Anuschka en Martijn
+ Sint en zijn twee Pieten.

Peter de Lip

I vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.

Een elektrische storing, een verwarming die

uitgevallen is, een lekkage of een ander

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip

waarin direct handelen noodzakelijk is.

De ervaring leert dat de meeste storingen

vrij simpel verholpen kunnen worden,

maarwie is erop dat moment

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen.

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan

u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere

klussen in en om het huis. en

diensten naar tevredenheid vc

erkzaamheden /

jwel alle andere

Voor informatie: 06-15.399.818

E. mail vitaress® hetnet.nl

ZANPKORREILS 1

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Geen goederen met een waarde boven 4
de €500,-

ZANDKORRELS €10,- , e,ciBm) W
Indien uw advertentie niet voldoet aan de Li

zakelijke Zandkorrel plaatsen. «

Deze bon Ingesloten envelop (met gepast contant ge ld) afge

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) BrunaEalkenende.CroteKrochtlS

jen bil:
1

SVP Elk cijfer, leesteken e 1 elke letter ofspatie in een apattVakje plaatee

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud

L,dik cP the tourn De stelling:

Wie kan zich de gecre-

ëerde ijsbaan op het

plein bij de Cornelis

Slegersstraat niet her-

inneren? Als het weer

het toeliet, werd hier

in de winter druk ge-

schaatst. Helaas heb-

ben we al jaren geen

strenge winter meer

gehad en dus ook geen

ijsbaan gezien. Maar

wat zou het leuk zijn,

zo'n kunstmatige ijs-

baan in het dorp. Koek

en zopie en... schaatsen

maar! Deze week vra-

gen wij onze panelle-

den wat zij van dit plan

vinden en waar het

eventuele 'ijsbaantje'

zou moeten komen.

"Et zou weer een kunstmatig(e) ijsbaan(tje)

in Zandvoort moeten komen."

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Volgens mij is er geen behoefte aan een kunstijsbaan in Zandvoort. Devraagdie bij mij naar boven

komt is namelijk waarom je zou willen concurreren met de prachtige ijsbaan in Haarlem. Nu ben ik

wel van mening dat voor de kinderen in Zandvoort speelruimte belangrijk is en hoe meer verschillende

mogelijkheden er zijn op dit gebied des te beter het is!"

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

"Ik kan me herinneren dat er een aantal jaar geleden nog een 'mobiele schaatsbaan' stond bij de rotonde

op de boulevard. Bij de Mar ia- en Hannieschaftschoolzal het helaas niet meergaan lukken vanwege de

verbouwingen, dus dan zal dit een goed alternatief kunnen zijn. Midden in het dorp zou natuurlijk het

mooiste zijn, maar de vraag is of daar ru imte voor is. In Amsterdam zie je dat een schaatsbaan voor gezel-

ligheid zorgt, dus voor Zandvoort zal dit misschien ook wei een mooie toevoeging zijn tijdens de donkere

dagen. Op het aantal blessures, als gevolg van vallende mensen na, verwacht ik weinig problemen."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

"Daar ben ik het helemaal mee eens! Ik vind dat er wel wat meer gedaan mag worden met Kerst in

Zandvoort! Een ijsbaan(tje)zou helemaal te gek zijn! Dat zou zeker zorgen voor meer gezelligheid in het

I dorp! In Amsterdam zie je het heel veel en daarwerkt het perfect, lekker warme chocolademelk erbij!

I Als plek zou het Gasthuisplein natuurlijk erg geschikt zijn, dan gebeurt daar tenminste ook nog wat!"

Uitje herfst-dip-tip!

Heb jij ook last van de herfstblues?
De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten, het regenten het is al vroeg donker. Je

hebt nergens zin in; wat nu? Bij depakken neergaan zitten en lamlendigje bed in kruipen?

Ofjuist iets actiefs gaan doen? Wij van deJONG-redactie helpenjou elke week meteen 'uit

je herfst-dip-tip' om J—

elijk v

Verwentips
De Uit je herfstdip tip van deze week Is

dames bedoeld, alhoewel er natuurlijk ook mannen zijn die

het lekker vinden om een dagje in de watten gelegd te wor-

den. Maar een hele dag doorbrengen in een beautyfarm of

sauna is over het algemeen meer een 'vrouwend ing'.Tijdens

de decemberdagen, wanneer het steeds donkerderen kou-

der wordt, is niets lekkerder dan de warmte opzoeken. Op
vakantie gaan naar een warm land is voor velen geen optie en een zonnebank n

hooguit 15 minuten. Een dagje sauna is ideaal om lichaam en geest even lekker te

in een warme atmosfeer. Bij zo'n verwendag horen natuurlijk ook beautyfadltteite

gezichtsbehandeling, een hot stone massage, een lichaamspeeling of een hydrom

Voor de dames die het vervelend zouden vinden als er mannen rondlopen tijdens hi

dagje-, er zijn bij beautycenters vaak speciale vrouwendagen. Dus dames, verwen jez'

vriendinnen mee voor een dag lang aandacht voor je uiterlijke en innerlijke verzorgir

ontspanning. Hieronder staan twee beautycenters/sauna's in de nabije omgeving.

Zandvoort
Koppenol's Beautycenter. Deze beautyfar

verschillende behandelingen en beautyarr

actie', die geldt voor verschillende arrang

(www.beauty-arrangementen.nl)

duurt

ïrf.neemje

g en totale

is gevestigd in het NH Hotel. Je kunt kie

cementen. Momenteel loopt de '2e persooi

ienten. Het goedkoopste arrangement is

Haarlem
Thermen Beauty Sauna van Egmond. Het entree voor c

kan je nog gebruik maken van de verschillende beautyfac

waar je apart voor betaalt. Sauna van Egmond biedt ooi.

goedkoopste is € 60,- voor de gehele dag. (www.saunav

raagt € 26,-. Daarnaast

!en gelaatsbehandeling,
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COLUMN
Onder-

broekenlol
Overdag kijk ik op tv naar zie-

lige kindertjes in Zimbabwe,

die diep in de grond naar

ven te blijven. 's Avonds zitten

we gezellig met z'n allen rond

een grote berg cadeautjes te

wachten tot onze gastvrouw

de groentesoep voorschotelt.

Het is Sinterklaas. En al hebben

wegeen kleine kinders meer in

de familie, het mag de pret niet

drukken: Sinterklaasfeest gaat

altijd door. Van de kredietcrisis

heb ik de afgelopen weken wei-

nig gemerkt, gezien de tassen

Zandvoorter de winkels verliet.

Ook in mijn familie is er nog

steeds schoon wateren hoeven

we ons ook zeker geen zorgen

te maken om een cadeautje

miste lopen tijdens de donke-

re dagen van december. Zoals

velen op Sinterklaasavond,

spelen ook wij het befaamde

Sinterklaasspel. Dobbelsteen

naar links, dobbelsteen naar

rechts, cadeautje uitpak-

ken, cadeautje afpakken en

rin ggggggg- dasr gsa{ de

kookwekker. Nu maar hopen

dat je het cadeautje voor je

hebt datje zo graag wilt heb-

ben... Het leuke bij dit spel

is dat er bepaalde cadeaus,

ingepakt en wel, favoriet

zijn bij meerdere spelers. Er

geschreeuwd en gezweet. ..Tot

je het cadeautje voor je hebt

staan. Wanneer je het dan ein-

delijk mag uitpakken blijkt het

vaak iets te zijn dat totaal niet

aan je verwachtingen voldoet.

Zo was er één klein zacht pakje

dat in handen viel van Peter S.

De man in kwestie opende het

pakje met beleid en vol goede

moed.... Netjes opgevouwen

lag het pakketje daar te stralen.

PeterS. bekeek het pakje... XXXL

stond op de voorkant van het

met bloemetjes gedecoreerde

stofje. De man trok de stofjes

van elkaar tot er een enorme

lap voor hem hing. Een gigan-

tische oma-onderbroek schom-

melde voor zijn neus.Tja, op een

gegeven momentweetje niets

meer te kopen, iedereen n
heeft alles ook al... =

IKnowWherelt's©
Vrijdag 12 december:

Het Patronaat pakt uit met DJ ISIS XXL Top DJ ISIS is de

vrouwelijke pionier inde electronica wereld. Stevige house

mixed met melodieuze minimal techno en etnische invloe-

den. Presale€io,-Tijd: 23.00-04.00 uur. Leeftijd: 18+

. Zaterdag 13 december:
i De Reddertjes in Club Stalker. De muziekstijl van de

Reddertjes is het best te omschrijven als een mix van

hiphop, R&B, soul, house, baltimore,electro en meer!

Verder optredens van DJ Rublx.Walter, LarsVegasen

Charles. Tijd: 00.00-05.00 uur.Tickets: Online

(clubstalker.nl) of aan de deur.

Zondag 14 december:

In Circus Zandvoort t reedt cabarettalent Ellen Dikker

met de voorstelling 'Toendra'. De in Zandvoort

) opgegroeide Ellen won vorig jaar de persoonlijk-

f heidsprijsop het prestigieuze Camerettenfestival

'Toendra' is een theatraal programma waarin Ellen

razendsnel schakelt tussen hilarische en ontwa-

pende personages die allemaal worstelen met het

jerne leven. Tijd: 20.15 uur Kaartverkoop online

(circuszandvoort.nl) of aan de balie.

Zondag 14 december
Circus Zandvoort heeft verschillende activitei-

ten georganiseerd rond de Nederlandse film

Oorlogswinter. De film is gebaseerd op het span-

nende boek van Jan Terlouw. Zo wordt er een bun-

kerwandeling en een fietstocht gehouden langs

oorlogsmonumenten en oorlogsgraven in het dorp

Op vertoon van je bioscoopkaartje krijg je zelfs gratis

:e in het Zandvoort museum voor de indruk-

wekkende expositie 'Zandvoort in de oorlogsjaren',

eer info op: www.circuszandvoort.nl

J>



PsrfuTTunne Drogisterij Schuiinbeid.H-salon

Haltcstraat 1 Zandvoort

Altijd de

mooiste cadeau''s

Maandag 15 december

DlÓNYSOS AVOND
Op deze avond krijgt u

gratis onbeperkt huiswijn

BIJ UW diner!

De wijn wordt geteverd door
Gea wijnen import/export.

Reserveren gewenst: 023-5716631

www.zaras.nl

Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, ivww.zaras.nl

LAVOGUE
Haar • Visagie

DOE
IMEEI
met de

Klinkende Kerstmunt Actie
maak van januari een 2C feestmaand

Januari wctudi vow v rcii le feeUJiiaaürJ. Want Urn 3 1 dcecnibci cmLvan,g.i

u hij bcsiKiing; vart elke IQ euro een "fccrstiiiHnf' tci v-ruudE vnn£ I,-.

Deze rcinr.lcn b.iin v ia jnnuu?i v\i grtd nfbrwikcn Wj:

^/^^erenbut;

UITVERKOOP

Jk.O

OP ALLE TASSEN
TOT WEL
50%
KORTING

V*
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 - ma 13:00-18:00

di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Sebastian professional producten voor styling

en verzorging voor elk haar type.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de kleuren van L'Oreal

professionnel. Wij kunnen u door middel van een kleur

test een goed advies geven.

Ook zetten wij Extensions, vraag daarover ons advies.

U bent van harte welkom!

Stephanie en Nelly Wendelgelst

Haltestraat 22

2042 LM Zandvoort

Tel. 023-573 01 72

Maandag 22 december zijn wij extra

geopend van 9.00 tot 17.30 uur

Openingstijden:

di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur

donderdag: 9.00 tot 21. 00 uur

zaterdag: B.30 tot 15.00 uur

#

SLIPS3 SLOGGI

MSriTlGRATIS

KÏOOD
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

. $ £ j a^l Ook zondags geopend

Ook voor leuke en praktisch

kado geschenken voor de

endefeestdagen gaat u

jer Optiek.

jen en heesglazen

kettingen

ers

zo/buiten -hygrometers

erhoudsmiddelen voor i

ïatuurlijk Bril en Zonn

£tos
Cadeaus die verrassend goed uitpakken

Etos Topgeuren
Nu bij inlevering van 1000 airmiles

€10,- extra korting!

stdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

tuHuuaat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Zondags ook open

Ijtf&Henl

Biuiis

& Kerst

I Haltestraat éf Zandvuort tel.: Z3S-}7 120 éO

een heerlijk kerstdiner

bestel je bij hema

Beslel |e Kerstdiner ulreriljk

zaterdag 2Q december voor
12.00 uur1 met hö-r bêilèlför'-

m ulier in dB brochure, inde
winkel af via hemo ,nl

,

Da n zorgen wi| dat hel
woensdag 24 december
voor \é kldür slaat in de
winkél.

HEMAIOrldvOOrt
Raadnuiiplelnl

Kerstmenu
Harocamo

Voorgerechten:

Carpaccio

********

Koud vistrio

Gamba's van de grill

Hoofdgerechtem

Wildtrio

Ossenhaaspun tjes

Zahnfilct

Nagerechten:

Profiterolles

********

Speciale koffie

naar keuze

Prijs p.p.€ 34,75
Natuurlijk hebben we voor de kids een leuk en vooral

lekker kindermenu € 9,50

Tijdig reserveren gewenst, bel naar 023-5712102

lste kerstdag gesloten

.11 SIC $ STORE

Exclusief bij

Music Store Zandvoort
Elke zaterdag dagaanbledlng
een game met 5 euro korting

deze week: Prlnce of Persla

voor alle platformen

irBoudoir Dy sarei'
HJ.W handen en nagels zijn uw
visitekaartje, helemaal met de feestdagen.

Qeef uzelf {of een ander als kerstcadeau) daarom

mooie verzorgde handen en nagels.

'JQes uit de meest natuurlijke kumtnagels

(verlenging van de eigen nagels) in naturel of Jrench

Manicure of laat je natuurlijke nagels verzorgen

mgezonde nagels.voor mook, vazon

'Bel voor een afspraak\_

ofkpm even binnenlopen

in onze vernieuwde

nagelstudio.

tjtvtviiii: ? lillen jwrrjj

l i i dut



'êV&Jb 1 0% december korting

7 op al onze vouwgordijnen
www.onelvouwgordijnen.nl fONEL

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Exclusief Agent Geheel Noord Holland

(WWW Bavarïa
3tATM.pïlf

WE SAVE TIME* VDU SAVE MDNEV
Ottapst rytorus mmw

WWW.BaEDKndPDHANKl.IMI_

.-;._

^GBZ
Lokale Belastingen?

Leges kosten, vergmiiiingen, precario enz.

omhoog of omlaag'?

Bent u voor of bent u tegen? In beide meningen is de

Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geïnteresseerd.

Inventarisatie: maandag 22 december om 20.00 uur

Evaluatie: donderdag 8 Januari 20.00 uur.

Wij verwachten u beide avonden

in Het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

r Sportra ad Zandvoort

PROFITEER NU VAN €150.- EURO KORTING OP DIVERSE MERKEN SCOOTERS

Kochstraat 8 Zandvoort

023 5716504

• Dé scooter specialist

• Zonder inruil

Kom voor de voorwaarden naar de winkel

LUKON TWEEWIELERS
%S/M aprilia #YAMAHA I iZsJlMW

Grond Café Donzee - Kerkplein 8 T. 023 57! 22 52

fotowedstrijd

Doe mee met defotowedstrijd van

de Zandvoortse Courant!

,oto@za ndvoortsecourant.nl

**ÜS«*v 2' KERSTDAG
f
»* >ï. V.A. 16.00 „ar

^ * Live muziek
* warm-/koud buffet €1 7,50 p.p.

Reserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935,
a mailjavautioort@holmail.com, of aan de bar

Kerstavond 24/12 /08 niets te doen???
Onze deuren staan open!

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

elke donderdag
Dagschotel

a € 9,75
- Wekelijks

;taui snt FiloxeijrH wisseldld

(advertoriai)
gavaria gaat in zee met Zandvoortse onderneming

Jonge horecadistributeur beleeft succesvolle start

De Onafhankelijke Horeca Distributie, afgekort tot 0HD,

timmert nog maar een paarjaaraan de weg. Gedenkwaar-

dige jaren, die uiteraard de nodige starterproblemen met

zich meebrachten. Maar met een grote inzet en visie, kent

het bedrijf een enorme groei. Een groei die er zelfs toe heeft

bijgedragen om een nieuw pand te betrekken.

imerlinghOnnesstraat

teen jong en gemot

e Zandvoorters kenner

Vanuit het oude BMZ gebouw

OHD haar bedrijfsactiviteit!

team. Directeur Mlke Moore:'

kenmerkende Ford Trans it b __t_ wagens mm iddels wel ledere dag

rijden we af en aan om bestellingen afte leveren. Je moet weten dat

wij wekelijks ruim 600 bedrijven bulten Zandvoort van drank bed le-

nen. Van horecagelegenheden tot scholen en sport- en bedrijfskan-

tines. In een gebied van Zandvoort tot Almere en van Noordwljktot

ver boven Alkmaar Het was dan ook een kwestie van tijd, dat wij uit

het pand aan de Kochstraat groeiden. Met laden en lossen stonden

we letterlijk op straat."

Succesformule

De succesformule van OHD ligt In het feit, dat er onafhankelijk van

merk wordt geleverd, waarbij de focus ook nog'ns ligt op een snel

tllleerd warden geleverd tegen de voordeligste prijs,

leveren namelijk de bestellingen van alle merken In é

te gen stelling tot de separate afl everlng van de Indlvld

kelljkin. Dat betekent dus: geen enkele deelname aan ku

prijscontrole. WIJ kunnen bijvoorbeeld zelfs Helneken, ,

Crolsch goedkoper afleveren dan de fabriek zelf! Puur

beperking van de dlstrlbutlekosten. En dat voordeel v

wij uiteraard. En dan hebben we het over gemiddeld 2

te behalen voordeel voor onze klanten!"

Daarbij heeftOHD relatief la ^ad kosten en koopt onafha n-

ies- Doorslaggevende service

Wij Moore benadrukt dat de directe e

fin belangrijke, zo niet doorslaggevenc

:k wordt uitgeleverd en he

Uitgebreide samenwerking met Bavaria

Niet voor niets Is Bavarla een samenwerkingsverband aangegaan met

OHD. Vanaf 1719 werd distributie In eigen beheer gedaan, maar vanaf

heden mag OHD dit regelen. Uiteraard In eerste Instantie uit kosten-

verlagende overwegingen, maar ook de grote potentie van OHD om

de grootste onafhankelijke drankendistributeur van West Nederland

te worden Is zeker een belangrijke factor geweest. Een overtuigde Mlke

Moore: "Het mes snijdt aan twee kanten. Wij brengen het merk Bavarla

nog'ns extra onderde aandacht bij onze afnemers (horeca) en OHD
kan haar dienstenpakket uitbreiden door één van Nederlands grootste

brouwerijen als 'partner In business' te hebben. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan financiering, levering van blerinstallaties, ondersteuning

van kleine en grotere evenementen. Naast Bavarla bier Is La Tra pp e.

Trappisten bier. afko — sug van dezelfde brouwerij. Een populair en uniek

bier, dat wij graag In assortiment aanbevelen"

www.goedkoopdrank.nl
Moore licht tenslotte het succes van de toegankelijke website toe: "BIJ

bestellingen via de website, geldt nog'ns een extra korting van 2%. Vóór

08,00 uur betekent dezelfde dag nog afleveringen In geheel Noord

Holland. Als extra service kan de klant trouwens op elk gewenst moment

gratis de persoonlijke status controleren met betrekking tot de voorraad

en bestellingen." Dat OHD te maken heeft met een enorme groei, bewijst

wel het feit dat er dringend behoefte is aan personeel. "Wij zijn op zoek

nelle service van OHD een

;l heeft. Maar liefst 6 dagen

'o-L"e ngew

worden v;

OHD 8.V.

verkopers en logistieke medewi

O.



Filmprogramma
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pluspunt

-•__ wd
^JzSS'""

t

Locatie Noord
Flemingstraat 55

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2041 VW Zandvoort 2042VB Zandvoort

Tel: 023 574 03 30 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

COMPUTERCURSUSVOOR SENIOREN
Er is plaats bij de snuffel cursus voor mensen die nog niets of

heel weinig met de computer doen.

3 lessen op dinsdagmorgen van 10:00- 12:00 uur

in de Bibliotheek vanaf 6 januari 2009.

Informatie en opgeven tel.: 571 7373

THEATERSPORT
Een goed voorbeeld van theatersport zijn De Lama 's.Tijdens

trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spel-

vormen en is er veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen

spelmogelijkheden. Er is geen voorbereiding nodig, je speelt

gewoon en neemt risico's in de improvisaties.

Onder leiding van Leo van Esch

Start: 26 januari 2009 t/m 20 april 2009

Maandag: 19:45-22:15 uur

NORDIC WALKING
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle leeftijden

geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren.

Sporters én niet-sporters kunnen hier aan deelnemen. Het

is de ideale mogelijkheid om op te starten met bewegen en

geschikt voor mensen met een chronische aandoening. Ideaal

voor preventie en revalidatie van cardiale aandoeningen en

whiplash.

Start: 3 februari 2009 t/m I 7 maart 2009

Dinsdag 10:15- 11:15 uur

BEKIJK OOK ONZE ADVERTENTIE
ELDERS IN DIT BLAD VOOR NOG MEER
CURSUSSEN IN HET NIEUWE JAAR1

KERSTMIDDAG OPTWEEDE KERSTDAG
Vrijdag 26 december 200B organiseert Pluspuntvoor de 4

keer de traditionele kerstmiddag op twee e Kerstdag voo

iedereen die er op tweede kerstdag even ussenuit wil.

Een gezellige middag met een hapje. een d ankje en specia

gast Kees Bos die de muzikale bingo meen eemt naar

Zandvoort. Een bingo die u meegemaakt noet hebben!

Kortom:genoeg ingrediënten voor een he rlijk middagje

Pluspunt.We beginnen om 14:00 uur en zi Hen rond 17:00

eindigen. U dient zich in te schrijven voor deze middag; hie

voor zijn bij Pluspunt inschrijfformulieren erkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u ook bellen n et 5740330.

Vrijdag 26 december vanaf 1 4:00 uur

Bijdrage: € 12.50

INFORMATIE
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8. 1 5 uur en I 1 .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort
iedere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uur.

- WijkmeestersEMM

Cli

M.-s

dag 15.00-16.00 uur

dagochtend 10.00-11.30 u

19.00- 20.30 uur

r 15.00- 16.30 uur

19.00- 20.30 uur

19.00- 20.00 uur

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Is uw dealer tijdelijk gesloten?

Dan kunnen wij voor u

klaarstaan voor onderhoud en

APK keuringen.

Alle merken,

meer dan 30 jaar ervaring!

Kijk voor de occasions

op de website.

w^fft In- en verkoop van nieuwe

Kamerlingh Onnesstraat 23
i^yi en gebruikte auto's

Tel.: 023 517 45 80

t

www.autobedrijfzandvoort.nl

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

l/lfitfe Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planetni

BETER MOBIEL
ttlKrrHINHIt-l.tv IA hnl.lAInlts Iklumi-

''"iimuvn

\&#C' ré
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mev

Adres

PC/P la e—.

Telefoon

Email

;
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoord™.

4
ir J10, 2040 VB Zandvoort

50 plus pagina ^v

door Dkk ter Heijden - 50plu5@zaTidvooTtsecouTaTit.TilJ

Spaarfonds AOW moet gevuld worden
Opnieuw is de ANBO in actie gekomen om de regering te

vragen het dubieuze spaarfonds AOW met 'echt' geld te

vullen. Voor de begrotingsbehandeling van het ministe-

rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bood de

ANBO een petitie aan de vaste Kamercommissie aan.

Liane Wubbels en Alex van

5cherpenzeel (ANBO) over-

handigden aan JolandeSap

(Groen Links), Fons Lu ij ben en

Jan de Wit (SP) en Stef Blok

(VVD) een kist met dertig

spaarpot koeien met op rijm

de petitie. Wiet de dichtre-

gel 'Voedt 'm vanaf nu met

munten en biljetten' wil

de ANBO aangeven dat dit

fonds met klinkende mun-

ten gevuld moetworden en

niet met fictief geld. "Zo lang

dat niet gebeurt, maken we
ons zorgen over de betaal-

baarheid van de AOW", aldus

de ouderenbond.

Het spaarfonds moet vanaf

2020 een buffer van 120 mil-

jard euro vormen om de piek

van de extra AOW-kosten op

te vangen. Verwacht wordt

dat dan de vergrijzing op

zijn hoogst is. Basisvoor het

spaarfonds AOW is de ver-

wachting dat tijdige aflos-

singvan deoverheidsschuld

toereikend is om de stijging

van deAOW-uitgaven vanaf

2020 te financieren. Maar

wat als die staatsschuld in

2020 niet voldoende is af-

gelost? Op die vraag kan de

minister vooralsnog geen

antwoord geven.

Steeds meer ouderen gaan digitaal
Een leuke grap misschien is het afgebeelde looprek met

een bekend navigatiesysteem. Het bestaat in het echt nog

niet maar het plaatje is wel overtuigend en is dat niet een

toekomst die we allemaal willen?

Want wat is er makke-

lijker in een woonzorg-

centrum met lange

gangen en wat moei-

lijke liften als een

'Miep' op je looprek

of rollator je precies

en luidkeels vertelt

of je links- of rechtsaf

moetom defeestzaal,

de kapper, de winkel,

de uitgang of je ei-

gen kamer of waar je

graag naar toe wilt te

bereiken?

Zonder verder na te denken

volg je gewoon de aanwij-

c
gen op en probleemloos

irrast wordt je bij-

voorbeeld ontvangen door

Marijketen Haaf in defeest-

zaal dieje een goed plekje

bezorgd. Je hoeft er geen

computercursussen voor te

volgen. Gewoon een

knopje indrukken

op het apparaat en

klaar is kees. Dat is

nu de moderne tijd

waarjeeen heleboel

gemak van kunt

beleven. Belangrijk

is ook dat je alles

zelf en zelfstandig

kan blijven doen.

Wanneer het toe-

pasbaar isweten we
niet maar het zou

best wel eens kun-

nen gebeuren. Een

euktechnisch wondertje.

Ontdek de Online Diensten

van Bibliotheek Duinrand
Het blijkt dat bezoekers van de bibliotheek enthousiast

zijn over de mogelijkheden van de digitale diensten. Zij

ontdekken dat het handig is om vanuit de luie stoel boeken

aan te vragen of alvast op te zoeken wat ze willen lenen.

Achter de vraagbaak Al@ woorden en geven vaak al

dm zit een netwerk van bi- de volgende dag per e-mail

bliothecarissen. Zij kunnen antwoord. Via Zoek&Boek is

vrijwel iedere vraag beant- het mogelijk om vanuit huis

materialen aan te vragen: het

boek of de muziek-cd wordt

voor je gereserveerd en als

het niet in de bibliotheek

beschikbaar is kan het tegen

een vergoeding uit een ande-

re vestiging gehaald worden.

Kijk voor meer informatie op:

www.bibliotheekduinrand.nl
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100-jarige in Bodaan
Vorige week dinsdag 2 december was er feest in Woonzorg-

centrum De Bodaan in Bentveld. Mevrouw Martina Caan-van

Dorp vierde in de Blauwe Zaal haar honderdste verjaardag.

En dat deed ze niet in haar eentje. Behalve familie waren alle

bewoners uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Een gezellig

samenzijn met koffie, thee en gebak en een muzikale omlijs-

ting door duo Balkak, twee violisten die met gemak een zeer

vrolijke stemming creëerden.

Mevrouw Caan-van Dorp kreeg de burgemeester op bezoek

Ingeleid door Ineke Deege

die met welgekozen woor-

den de honderdjarige en

familie welkom heette in

de feestzaal. Zij had, zo

vertelde zij, nog een spe-

ciale verrassing want ook

burgemeester Niek Meijer

en echtgenote kwamen de

jarigefeliciteren en genoten

met haar van het geboden

muzikale programma.

Mevrouw Caan-van Dorpe

is in 1908 geboren in Den

Haag en is het zevende

kind uit een gezin van 14

kinderen. Zij is nog de eni-

ge overlevende. Haar jeugd

heeft zij doorgebracht op

Loosduinen, alwaar haar

vader een slagerij had. Die

is helaas jong overleden en

daardoor heeft zij met haar

jongere broers en zusters

door deze omstandigheid

slechts de lagere school

kunnen doorlopen. Op haar

13e levensjaar is zij bij C&A
gaan werken. Eerst als in-

pakster,daarna als verkoop-

ster en zij kreeg op haar

twintigsteeen promotie. Zij

werdcheffïn van de afdeling

Jongens- en Herenkleding.

Ophaangekwam Raymond

Caan in haar leven. Hij was

een Belg en ondanks de

afstand tussen Den Haag

en Brussel hield hun rela-

tie stand. In 1937 verliet zij

definitief Nederland om
zich in Brussel te vestigen.

Zij is met haar Raymond
gaan samenwonen. In die

tijd was dat 'not done'. Op

9 april 1938 is zij uiteinde-

lijk dan toch maarmethem
getrouwd.

Sinterklaas bezoekt

inlooppunt in bibliotheek

Pluspunt organiseert wekelijks het inlooppunt. ledere woens-

dagochtend zijn 50-plussers tussen 10.00 en 12.00 uur welkom

in de expositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Piin-

sesseweg 34 in Zandvoort. Vorige week woensdag 3 december

kwamen onverwachts Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek.

1 -" '"
4r\

Herinneringen ophalen met Sinterklaas H

Een gezellig samenzijn want feillooste noemen. Toch bij-

Sinterklaas herkende bijna zonder voor zo'n toch wel

iedereen direct en wist hun oude baas. Ook de trouwe

namen en bijzonderheden vrijwilligsters als Carla

Vooistra, Raks Rudolphus,

Diana Huyskes en Rina

Suykerbuyk werden voor hun

vele werk, dat zij al ja ren lang

doen, bedankt.

Onder het genot van een

gratis kopje koffie en allerlei

lekkernijen werd er lekker

gekeuveld en allerlei herin-

neringen opgehaald. Zeker

interessant voor 50-plussers

in Zandvoort en Bentveldom

eens te bezoeken. Sinter klaas

vertelde ook dat er 2e kerst-

dag in de middag in Pluspunt

een aan te bevelen feest ge-

houden wordt voor iedereen.

Onderdeel daarvan is onder

andere een bijzondere mu-

zikale bingo waarvoor veel

deelnemers worden ge-

vraagd.

&
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lelijke publicatie week 50-2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 december

en de verdere In week 49 door liet college genomen besluiten

zijn 9 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

5januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie

van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00

uur tot 20.30 uuren wordt gehouden in de raadszaal van het

raadhuis. Het college van Burgemeesteren Wethouders hoopt

u te kunnen verwelkomen en samen metu het glas te kunnen

heffen op het nieuwe jaar.

Gewijzigde openingstijden

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het

gemeentehuis om 15:00 uur. Maandag 5 januari gaat het ge-

meentehuis pas om 10:30 uur open.

Het gemeentehuis is gesloten op:

- donderdag 25 december

- vrijdag 26 december

- donderdag 1 januari

-vrijdag 2 januari

Gunning opdracht op basis van bijzondere verordening

Op 25 november 2008 is het besluit van het college van B&W
vastgesteld om op grond van de verordening 'Gunning op-

drachten door exclusief recht' aan Paswerk de opdracht te

verlenen tot het schoonmaken van het raadhuis

Bekendmaking wet milieubeheer Beschikkingen

maatwerkbepaling

De Milieudienst Umond maakt namens het college van Burge-

meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:

Beschikkingen maatwerkbepaling

De Milieudienst Umond legt opgrond van artikel 2.20 vijfde lid

van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:

i. Sandbar, Haltestraat 58 te Zandvoort. De maatwerkvoor-

schriften hebben betrekking op het aanbrengen van een rnu-

ziekgeluidsniveaubegrenzer op de geluidsinstallatie van het

bedrijf en het gesloten houden van ramen en deuren van

het bedrijf wanneer binnen de inrichting muziek ten gehore

wordt gebracht.

2. Grand Café Danzee, Kerkplein 8 te Zandvoort. Het maat-

werkvoorschrift heeft betrekking op het gesloten houden van

ramen en deuren van het bedrijf wanneer binnen het bedrijf

muziek ten gehore wordt gebracht. Voormeld voorschrift is

niet van toepassing indien het muziekgeluidsniveau zodanig

is dat muziekafkomst ig van het bedrijf niet hoorbaar Is op de

gevel tegenover het bedrijf.

De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 12 december

2008 tot 24januarl 2009 ter inzage bij de Centrale Balie van

het raadhuis en bij de Milieudienst Umond

Bezwaar en voorlopige

Tot 24 januari 20og kan door belanghebbenden schriftelijk

bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de

Milieudienst Umond. Tevens kan een voorlopige voorziening

worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij

de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag.

Algemene informatie Milieudienst Umond

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,

1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251] 2638 63. Fax: (0251)2638 88.

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Vaststelling Welstandsnota Strand

In de vergadering van 27 november 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort op grond van artikel 12a lid 1 Woning-

wet de Welstandsnota Strand vastgesteld. De welstandsnota

Strand bepaalt de criteria die burgemeester en wethouders

toepassen bij de beoordeling of strandpaviljoens en overige

bebouwing op het strand in overeenstemming zijn met

redelijke eisen van welstand. De welstandsnota Strand treedt

in werking op 12 december 2008 en ligt tijdens de ope-

ningstijden ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

(Swaluëstraat 2 Zandvoort) en staat op de website. Zie hiervoor

Huis aan huis inzameling van oud papier en karton

Elke maand komen wij uw container legen. Een ezelsbruggetje:

papier wordt altijd de 3e week van de maand ingezameld. Dit

is altijd op een dag waarop u geen ander soort afval aanbiedt.

We starten in week 51.

Wordt het restafval of gft-afval normaal bij u op maandag,

donderdag of vrijdag opgehaald dan wordt de dinsdag devajte

papier inzameldag. Eerste inzameldag is 16 december 2008.

Wordt het restafval of gft-afval normaal bij u op dinsdag op-

gehaald, dan wordt de donderdag de vaste papier inzameldag.

Eerste inzameldag is 18 december 2008.

Wij verzoeken u de container op de inzameldagen om 07.30

uur op de gebruikelijke plaats aan de weg te zetten.

De data.waarop uw papiercontainer wordt geleegd, staan goed

gemarkeerd op de Afvalwijzer 2009, zowel in de kalender, als

in destratenlijst. U krijgt de Afvalwijzer 2009 de eerste week

van december thuis bezorgd, Hang 'em op. U vindt er veel

nuttige data op.

Inwoners van het proefgebied dienen extra opmerkzaam te

zijn. Voor heen werd hier op woensdag ingezameld, dit is vanaf

december 2008 dus ook op dinsdag of donderdag!

Vragen of opmerkingen? Bel dan de meldlijn van de gemeente

Zandvoort, 023 - 5740200.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Brederodestraat 162, plaatsen twee dakkapellen, ingekomen

-Willem Draijerstraat 23, plaatsen dakkapellen, ingekomen 02

december 2008, 2008-228LV

- Fahrenheltstraat 32, plaatsen berging en tuinmuur, ingeko-

men 03 december 2008, 20o8-22gRviefase.

Eiemvsld

-Ebbingeweg 3a, vernieuwen woning, ingekomen 24 november

2008.2008-226RV.

- Duin rooslaan 3, vernieuwen woning, ingekomen 01 december

2008, 20o8-225Rviefase,

Verzoek om vrijsteltingen bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor het: bouwen van een ma-

gazijnruimte met parkeergelegenheid op het perceel Oranje-

straat 2 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-096RV).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de

Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het: bouwen

woningen met parkeergarage op het perceel Flemingst raat 100

te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20o8-i05Rviefase).

Voormelde bouwaanvraggen liggen met ingang van 12 decem-

ber 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende

de termijn van de terinzageligging kan een ieder sthi ftel jk

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2,2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"z I e nswljze"te vermeld en

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Jan Sneijerplein 4, i populier en i prunus in de achtertuin,

ingekomen op 28 oktober 2008 i.v.m. overlast, geen herplant-

plicht.

- Max Euwestraat 11,2 coniferen.de bomen zijn in slechte staat,

ingekomen op 22 oktober 2008, herplantplicht 2 bomen.

- Haarlemmerstraat 66, i naaldboom, 1 kastanjeboom, 2 es-

doorns in de voor-en achtertuin, ingekomen 28 oktober 2008,

overlast en bomen zijn niet meer gezond, herplantplicht 2

bomen.

-Vondel laan 24,1 conifeer, boom is van slechte kwaliteit, inge-

komen 17 oktober 2008, geen herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schl Iftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Hofdijkstraat 16, verwijderen asbesthoudende riolering, ver-

zonden 02 december 2008,

2008-196S.

- Haltestraat 18, gedeeltelijk veranderen indeling gevels hore-

capand, verzonden 4 december 2008, 2008-163RV

Bentveld:

- Ebbingeweg 3a, bouw woning, verzonden 01 december 2008,

2008-226 Rv.

Kapvergunningen verleend

- Keesomstraat nr: 277/375 5 stuks nr: 153/271 7 stuks, totaal 12

iepen, verleend op 05 december 2008-12-05

-Westerduinweg 4, 5 dennen bomen, verleend op 05 december

%9ê Gemeente Zandvoort
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- Flemingstraat, 17 stuks (14 iepen+3 populieren), verleend op

05 december 2008

Belanghebbenden die In een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

om voorlopige voorziening indienen bij de president van de

rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-

gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift Voor het

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Evenement Nieuwjaarsduik op 1januari 2oog

Er is een evenementenvergunning verleend voor de Nieuw-

jaarsduik die plaatsvindt op 1 januari 20og op het strand

van Zandvoort, aangevraagd door Stichting Nieuwjaarsduik

Zandvoort.

Verkeersmaatregelen Nieuwjaarsduik 2009

Het college van Burgemeesteren Wethouders heeft besloten

te vermelden, ten behoeve van de Nieuwjaarsduik op 1 januari

2009, om:

-Over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van

retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model

C01 van bijlage I van het Reglementverkeersregels en Verkeers-

tekens 1990 en ondersteuning van verkeersbegeleiders op 1

januari 2009 van 12.00 tot i5.oouur op de volgende locaties:

- In de Seinpostweg direct ten westen van de aansluiting met

de Thorbeckestraat;

- In de Thorbeckestraat direct ten westen van de aansluiting

met de Mar isst raat;

- In de Boulevard Paulus Loot direct ten noorden van de aan-

sluiting met de Prins Mauritsstraat

Verkeersbesluii bromfiets op de rijbaan Zandvoort

Het college van B&W van Zandvoort heeft besloten tot de

volgende verkeersmaatregelen:

Het opheffen van een verplicht brom/fietspad door het ver-

wijderen van borden Gi2a van bijlage I van het RVV 1990 op

de volgende locaties:

- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde

tot deVan Galenstraat,

- Fietspaden langs de Dr. CA. Gerkestraat;

- Fietspaden langs de Linneausstraat;

- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;

- Fietspaden / -stroken langs de Zandvoortselaan / Kostverlo-

renstraat / Haarlemmerstraat'.

- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;

- Doorsteekjes bij de Lorentzstraat;

- In de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;

- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de

Blinkertweg (twee keer);

- In de Dr, CA. Gerkestraat achter het Shell tankstation;

Het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen

van borden Gn van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende

- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde

tot de ingang van het Circuitpark Zandvoort;

- Fietspaden langs de Dr. CA. Gerkestraat;

- Fietspaden langs de Linneausstraat;

- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;

- Fietspaden / -stroken langs de Zandvoortselaan / Kostverlo-

renstraat / Haarlemmerstraat;

- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;

- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de

Blinkertweg (twee keer);

- In de Dr. CA. Gerkestraat achter het Shell tankstation;

Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek de rijbaan op bij

de komgrens van Bentveld door het verwijderen van het bord

D1040P de volgende locatie:

- in de Zandvoortselaan even voorde komgrens van Bentveld;

Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek van de rijbaan

naar het fietspad door het verwijderen van het bord D103 op

de volgende locatie:

- in de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;

Het instellen vaneen maximumsnelheid van 60 kilometer per

uur op de Zandvoortselaan door het plaatsen van de borden Ai

(60) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

-op de Zandvoortselaan richting Zandvoort direct na de kom-

grens van Bentveld;

- op de Zandvoortselaan vanuit Zandvoort direct na de kom-

grens van Zandvoort;.

Verkeersbesiuit tijdelijke situatie Haarlemmerstraat/Kost-

verlorenstraat/Zandvoortselaan /Tolweg

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

heeft besloten tot:

het instellen van een gebod voorrang te verlenen door plaat-

sing van de borden 36 van bi lage Ivan het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens (hierna: RVV) 1990 op de volgende

locaties:

- in de Kostverlorenstraat even voor het kruispunt met de

- in de Tolweg even voor het kruispunt met de Haarlemmer-

het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen van

de borden Gn van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende

locaties:

- op het fietspad langs de Tolweg in noordelijke richting aan

beide zijden van de overstekende weg;

- op het fietspad langs de Zandvoortselaan in westelijke rich-

ting aan beide zijden van de overstekende weg;

- op het fietspad langs de Kostverlorenstraat in zuidelijke

richting aan beide zijden van de overstekende weg;

- op het fietspad 'oude trambaan' direct na de verbinding in

zuidelijke richting zowel in westelijke als oostelijke richting;

het Instellen van een zebrapad door het aanbrengen van

zebramarkering inclusief borden L2 van bijlage 1 van het RVV

1990 op de volgende locaties:

- in de Haarlemmerstraat even voor het kruispunt met de

Kostverloren straat/Tolweg;

Het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden

op de volgende locaties:

- in de Kostverlorenstraat even voor het kruispunt met de

Haarlemmerstraat:

- in deTolweg even voor het kruispunt met de Haarlemmerstraat;

het instellen van een voorrangsweg door het plaatsen van

de borden Bi van bijlage 1 van het RVV ïggo op de volgende

- in de Zandvoortselaan direct voor het kruispunt met de Kost-

verloren straat /Tolweg;

- in de Haarlemmerstraat direct na het kruispunt met de

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centra Ie Bal ie ter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Ingeval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzieningenrechtervande Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachten coördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 -18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 em6.oo uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.we rke ninzandvoort.com.

Voor het vinden of aan bieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, 1 r vooral dicht bij



VOETBAL - VOETBAL -

Driebandenkampioenschap

krijgt spannende finaleronde

Het Driebandenkampioenschap van Zandvoort is in de al-

les beslissende fase terecht gekomen. Tijdens de afgelo-

pen maandagavond gespeelde voorlaatste ronde werden

op het groene laken van café Oomstee de klassementen

flink door elkaar geschud, zodat het een onverwacht span-

nende finaleronde dreigt te worden.

De twee koplopers van het

toernooi, Frans Moet (café

Bluys) en Addie Ottho (café

De Kippetrap), verloren bei-

den hun partijen raakten hun

koppositie kwijt aan Louis v.d.

Meij (café Oomstee] die ook

met het hoogstegemiddelde

speelt. Op de tweede plaats is

de 'modern' biljartende Peter

Schrader (team De Lip) te-

recht gekomen. Addie Ottho

en Fred Paap (café Oomstee)

zijn rnet hun derde en vierde

plaats ook nog niet kansloos

voor de titel.

Cafétrofee

In de strijd om de fel be-

geerde Cafétrofee zakte café

Bluys van de eerste naar de

derde plaats. Café Oomstee

staat hier nu bovenaan. Café

De Kippetrap wist zich goed

te handhaven en neemt de

tweede plaats in. De finale-

ronde wordt woensdag 17

december in café Alex ge-

speeld en er worden daar

spannende en mogelijk ver-

rassende partijen verwacht.

De wedstrijden beginnen om
19.30 uur.

Competitie

Het driebanden competi-

tieteam van café Oomstee

heeft vorige week donder-

dag een gelijkspel tegen

een sterke team van Hof

van Heemstede afgedwon-

gen. Dat dit zover is geko-

men kwa m door een in vorm

zijnde Ton Ariesen die zijn

beide partijen tegen Ruud

Wichgert won. Kopman
Louis v.d. Meij kon deze

avond geen potten breken.

Zowel de eerste als de twee-

de partij tegen Toon Kuhlma

werden kansloos verloren.

Ook Dick Pronk was niet

echt in vorm maar wist zijn

tweede partij tegen Marco

Deen toch tot een goed

einde te brengen. Het team

van Oomstee neemt nu de

6e plaats op ranglijst in.

Geef eens een cursus cadeau onder de kerstboom!
Nog plek op verschillende cursussen in 2009

Cursus Weerbaarheidstrainlng voor groep 7 & 3. 1 lessen van Roeland Scholsberg

Je leert hoe je hulp moei geven en vragen; hoe je beter voor jezelf op kunt komen.

Maandag 2 februari t/m 20 april 2009 16:30- 17:30 uur

Peuters in beweging - Peuters ontdekken de wereld door te bewegen. Tijdens deze cursus

krijgen (groot)ouders en het kind extra gelegenheid om motorische, sociale en emotionele vaar-

digheden te ontwikkelen

Vrijdag 6 februari t/m 17 april 9:30- 10:30 uur

Aquarelleren - In de cursus veel aandacht voor vorm en inhoud van het werk. Geschikt voor

zowel beginners als voor gevorderden.

Dinsdag 20 januari t/m 14 april 9:00- 11:30 uur

Woensdag 21 januari t/m 1 5 april 9:00 - 1 1 :30 uur

Bridge voor gevorderden - Voor mensen met enige bridge-ervaring.

Maandag 19 januari t/m 20 april 19:30 - 22:00 uur

Bridge voor beginners - Beginners leren de grondbeginselen van dit kaartspel. Houdt uw

hersenen in conditie.

Dinsdag 20 januari t/m 21 april 19:30 - 22:00 uur

Boetseren - Er wordt gewerkt met klei en/of was. Vanuit de eigen beleving beeldhouwwerken

maken. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Donderdag 15 januari t/m 9 april 19:30 - 22:00 uur

Talentenspel - Is een inzicht- en ontplooiingssessie met veel niveau. Het boort jouw diepe wijs-

heid aan, integreert je talenten en geeft uitzicht op je persoonlijke levensmissie.

Dinsdag 3 februari t/m 17 maart 19:00 - 22:00 uur

Gratis lezing over het Talentenspel: 6 januari 2009 20:00 uur

Kijk voor meer cursussen en meer Informatie:

www.pluspuntzandvoort.nl, 023- 57 40 330

pluspunt

Opnieuw verlies
Opnieuw hebben de mannen van zondagtrainer Jamal

geen potten kunnen breken. Voor de elfde keer dit seizoen

werd een wedstrijd verloren. Tegenstander Zwanenburg,

zelf bepaald niet sterk spelend, was op sportcomplex Duin-

tjesveld met 0-4 te groot voor onze plaatsgenoten.

De wedstrijd was de naam

'wedstrijd' niet waard. Twee

n iet-voetbal lende ploegen wa-

ren daar debet aan, Zandvoort

kon het domweg niet en

Zwanenburg wilde blijkbaar

niet. Zowel Zandvoort als hun

gasten speelden met een der-

mate bedenkelijk niveau dat

er langs de kant, waar meer

supporters van de bezoe-

kende club dan Zandvoorters

stonden, steeds meer gemor

waste horen.

Al snel kwam Zwanenburg

op voorsprong. Een vrije trap

in de 4e minuut werd door

keeper Matthijs Mans ver-

keerd beoordeeld en kwam
tegen het net tot stilstand.

Nauwelijks 5 minuten later

had Zandvoort goede zaken

kunnen doen,maar een te-

recht toegekende strafschop

werd echter door Bil ly Visser

werkelijk verprutst. Direct na

de aftrap voor de tweede helft,

stonden de Zandvoortse ver-

dedigers misschien nog wat

na te genieten van de thee

want binnen de minuut viel

de 0-2. Een kwartier later ont-

stond een opstootje waarbij

een spe Ier van de gasten dui-

delijk eer kopstoot uitdeelde;

hij kon met een directe rode

kaart gaan douchen. Dit nu-

merieke voordeel werd ech-

ter ook niet door Zandvoort

uitgebuit. Sterker nog, met

een kwartier te gaan werd

Mans opnieuw gepasseerd,

0-3. Na een tweede gele kaart

van aanvoerder Mart ij n Paap

werd de eindstand bepaald

op 0-4.

Komende zondag spelen de

zondagvoetballer bij de buren

in Bloemendaal. Zij wonnen

afgelopen zondag met 0-2

van Alüance. Die wedstrijd

begint om 14.00 uur.

jobtide

Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win keimedewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ca dan naar onze vestiging

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

(obtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

Café Oomstee
Vrijdag 12 december, aanvang 20.00 uur:

Demonstratie
driebanden biljart

Vrijdag 19 december, aanvang 21.0Quvr:

Jazz: Rob Mostert
B3 Hammond Trio

Zaterdag 2Q december, aanvang 21.00 uur;

Karaoke wedstrijd

Zie onze website: www.oom5tee.nl
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort 023 57 337 27

Zaterdagvoetballers kunnen er weer in geloven
De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen DVVA in eigen huis, heeft voor de zaterdag-

voetballers van SV Zandvoort een positieve uitslag gebracht. Hierdoor kunnen de mannen

van trainer Piet Keur weer gaan geloven in eigen kunnen. Waar in Amsterdam aan het

begin van het seizoen nog met i-o werd verloren, konden hun tegenstanders nu met een

3-1 pak op de broek terug naar huis.

Het was een wedstrijd die

voor de ranglijst van groot

belang was. Zandvoort

stond, met één wedstrijd

en één punt minder dan

hun gasten, één plaats la-

ger. Zaterdag was vooral de

tweede helft tegen DVVA
voor Zandvoort van een be-

hoorlijk niveau en werd een

tegenstander van formaat

min of meer alle hoeken van

het veld getoond.

Aanvankelijk was de eerste

helft van een wat lager ni-

veau maar Zandvoort liet

zich de kaas niet van het

brood eten en speelde veelal

op de helft van DVVA, echter

wel zonder echt grote kan-

sen te creëren. Keeper Boyde

Vet, wie anders, hield in die

periodezijn ploeg in dewed-

strijd met enkele grandioze

reddingen. Zandvoort kreeg

in de 43e minuut loon naar

werken. Een corner van links

vond de krullende lokken van

Misha Hormeno, die gedeci-

deerd het leer achter de kee-

per knikte, i -o. Een psychisch

zeer belangrijk moment, zo

vlak voor rust.

Zandvoort begon dan ook

direct na het eerste fluitsig-

naal van de prima leidende

scheidsrechter Barrales als

herboren aan de tweede

helft en zette DVVA vast op

eigen helft. Al snel leidde dat

tot een verdubbeling van de

stand. Ma urice Mol I speelde

onzelfzuchtig de vrijstaande

Remko Ronday aan die door

middel van een droge, harde

schuiver zijn ploeg op 2-0

bracht.Wat DWA hierna ook

probeerde, alles liep vast op

een sterk middenveld en een

sterke verdediging van onze

plaatsgenoten. Hierdoor ont-

stond ruimte, waar Nigel

Berg dankbaar gebruik van

maakte. Na een sla lom waar-

bij hij dr ie tegenstanders zijn

hakken liet zien, kon hij een

schot uit een moeilijke hoek

toch tot doelpuntverheffen,

3-0 en da armee gooide hij de

wedstrijd definitief op slot.

DVVA kon in de 85e minuut

alleen nog de spreekwoorde-

lijke eerveilig stellen.

Komende zaterdag speelt SV

Zandvoort uit tegen HBOK
dat het naar de winterstop

snakkende Kennemerland

met 3-4 de baas was. HBOK
staat gelijk met Zandvoort

maar heeft een negatief

doelsaldo.

Overige uitslagen 2e klasse

A: Amstelveen - Marken:

3-3;Swift-ZOB:l-2;ZCFC-

Monnickendam: afgelast. De

wedstrijd WV-HEDW-HC5C
werd bij een stand van 2-2

gestaakt wegens een bles-

surevan de scheidsrechter.
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ZSC04 pakt peiïodetitel
Voor ZSC'04 was de voorbije week er één van uitersten.

Eerst moesten de Zandvoorters bij het toch zwakker ge-

achte Kennemerland twee punten inleveren, terwijl een

paar dagen later weer drie punten konden worden bijge-

schreven tegen het Haarlemse United/DAVO.

BASKETBAL

Lions bindt Derba 2 aan zegekar
De heren van The Lions hebben zaterdag een even verdien-

de als simpele overwinning op de reserves van Derba uit De

Rijp behaald. Voornamelijk in het derde kwart (33-8!), nor-

maliter het zwakste van Lions, werd het verschil gemaakt.

Uiteindelijk stond er een 97-57 eindstand op het scorebord.

Het op volle oorlogssterkte Via een sterke man-to-man

aangetreden Lions liet al di- verdediging en goede scho-

rect blijken dat het deze wed- ten werd Derba opio punten

strijd per se wilde winnen, achterstand gezet. Ook het

tweede kwart verliep in eer-

ste instantie naar wens. Even

dreigden de gasten dichter-

bij te komen, maarjuist op

tijd herpakte Lions zich en

ging de rust in bij een 39-31

stand.

Het derde kwart verliep won-

derbaarlijk.Waar onze plaats-

genoten na rust normaal

gesproken weer wakker ge-

maakt moeten worden, ging

nu alles van een leien dakje.

Menige break werd door in-

tercepties opgezet en bijna

alles viel goed. Het gaat te

ver om alles op het conto van

Lions te schrijven. Derba, aan-

getreden met slechts 5 spe-

lers,werd allengs vermoeider

en kon niet meer tegen de

kracht van de gastheren op.

Het vierde kwart werd dan

ook een verplicht nummer
met als uiteindelijk resultaat

de 97-57 eindstand.

Dat er vijf spelers met een

score boven de 10 punten wa-

ren, geeft aan dat dit vooral

een teamprestatie is ge-

weest. De altijd veel scorende

Ron v.d. Meij had er 'slechts'

10. 'Grote' man was nu guard

Jeremy van 't Nederend (17

punten], op de voet gevolgd

door Roger de Haak (16).

Sander Verboom en Robert

ten Pierik maakten beide

15 punten. Jongeling Niels

Crabbendam (zaterdag sterk

in de rebound) wasgoed voor

13 punten.

Tegen Kennemerlandwerd er

ondermaats gevoetbald. "Tot

aan het strafschopgebied

ging het goed, maar daarna

was het dramatisch. We kre-

gen de bal er niet in", aldus

coach Marcel Paap over deze

wedstrijd. ZSC'04 speelde in

het uitduel gelijk met 2-2.

Heel wat zonniger verliep het

thuisdueltegen United/DAVO.

Deze wedstrijd telde nog mee

voor de eerste periode. ZSC'04

opende de score waarna het

uitliep naar 2-0, maar de

Haarlemmers konden uit-

stekend volgen en bleven in

de buurt. In de tweede helft

maakten de Zandvoorters

het verschil, mede omdat de

ploeg nagenoeg compleet

was. Alleen Mitchell Postwas

verhinderd, maar daardoor

konden anderen weer meer

tot hun recht komen. ZSC'04

won met 10-5 overtuigend

vanUnited/DAVO.datennde

tweede helft nauwelijks aan

te pas kwam. "We kunnen in

ieder geval aan het eind van

het seizoen meedoen voor

promotie", was het commen-

taar van aanvoerder Michel

van Marm.

De volgende wedstrijd van

ZSC'04 ' s °P vrijdag 12 de-

cember in de Korverhal

in Zandvoort. Dan zal OS

Lusitanos de tegenstander

zijn.

ADVERTEERDERS
Donkzij onze adverteerders kunnen wij' u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort :ee!i 'je adv ei ceealsr; ''m ds mw;; var, dezs week zijn

Administratiekantoor K. Willemse Lukon Tweewielers

Algemene uitvaartbege- OHD
leiding Zandvoort RvanKleeff

Autobed rijf KariMo Pluspunt

Autobedrijf Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Bertramü Brood Van Aacken Glaszetters bed rijf

Beter Mobiel VrtaressFull Service

BloemslerkunstJef & Henk Bluijs Vof Cocarde

Café Oomstee Vrijehuizenmarkt.nl

Café 't Badeendje ZandvoortOptlek

Censeenvan Lingen

Circus Zandvoort Kerstactie:

Danzee BoudoirbySara

Dierenarts Dekker Etos

Dorsman Assurantiën He ma

Ed Onel Home Decoration Kroon Mode

FiloxenlaGreekCulsIne Lavogue

Gemeente Zandvoort Mus ie Store

GBZ Parfumerie Moerenburg

G reeven. Makelaardij o.g. Shanna'sShoe Repair

Harocamo & Leatherwear

IJzerhandel Zantvoort Slinger Optiek

Jobtide Zaras. Café Restaurant

JS>



Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand van Park

Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaapkamers, heerlijke ruime L-vormige woon-

kamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met

achterom, garage en oprit voor meerdere auto's.

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007

Alle ruimtes zijn zeer royaal

Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station

Gebruiksopp erv lakte ca. UOm1

Vraagprijs € 575.000,

Ronald Ketellapperstraat 35

Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom

dan naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke

Park Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen

met achterom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de

binnentuin van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers,

een lichte woonkamer met halfopen woonkeuken en ook de inpandige

parkeerplaats willen wij niet onbenoemd laten.

Bouwjaar 2000

Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer

Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2

Stationsplein 13/11

In Residence"Monopole II"op nog geen 150 meter van het strand gelegen,

ruim 3 kamer appartement op de 4e etage met 2 slaapkamers en een ruim

zonnig balkon op het westen met zeezicht. Het complex biedt alle gemak-

ken zoals een afgesloten parkeerkelder, lift en goed beveiligde entree.

Royale living met zicht op zee

Lift met beveiligingscode, video doorentry systeem

Gebruiksopp erv lakte ca. 100 m2

Van Speijkstraat 25

Wal een ruimte!

Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in

de 20-erjaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het

woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.

Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en het

centrum van Zandvoort.

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken

Goed onderhouden

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Gebruiksopp erv lakte ca. 165 m2

Vraagprijs: €398.000, -

&>

Van Speijkstraat 2/37

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op

het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op het

zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.

De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,

station en het strand.

Multifunctionele ruimte van ca. 41 m2
op de 3e etage met openslaande

deuren naar aangrenzend zonnige dakterras

• Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder

Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren

Gebruiksoppervlakteca. 150 m2

Vraagprijs €359.000, -

Brederodestraat28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huisaan de mooie Brederode straat!

Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1 914, heeft alle ingrediënten in zich om

echt "thuis" te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,

eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met

privacy Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf

de sfeerte komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed qeisoieerd

Originele paneeldeuren in alle vertrekken

Gunstig gelegen nabij zuiddumcn. strand, winkels en openbaar vervoer

Gebruiksoppervl. ca. 110 m2

, perceeloppervl. 139m
2

Vraagprijs €398.000,-
&>
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Expositie
DeBiltstars in

kerstconcert

•Kerststol met of

zonder spijs €5,95

•Tulband €5,95
• Room boter

kerstkrans €8,95

Div. kerstchocolade en

schuim kransjes

Kom en proef onze oliebollen

enappelbeignets

J

PRETTIGE KEKSTDACEN

VEEL GELUK, GEZONDHEID

EN SUCCES IN HET

NIEUWE JAAR.

MICHEL 11 ANITA

Wegens vakantie

zijn wij van

25 december t/m

5 januari gesloten

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

LT.B!H.'imju—

Jeeps in de duinen

'Het 2011 een goede,

jaarrond, toeristische attractie

kunnen worden'

Schooljeugd maakt

kennis met Oorlogswinter

In het kader van de film Oorlogswinter heeft Cinema Circus

Zandvoort de afgelopen weken veel activiteiten georga-

niseerd in Zandvoort. Daarbij kregen ze medewerking van

vrijwilligers van diverse organisaties. Om extra aandacht te

besteden aan de oorlogsjaren, bezocht de examenklas van

hetWim Gertenbach College afgelopen maandag de Zand-

voortse gedenkmonumenten op een bijzondere wijze.

door Nel Kerkm

De Zandvoortse leden van

Keep them Rolling gaven

(op persoonlijke titel) hun

medewerking aan een unie-

ke tocht naar het oorlogs-

verleden. Er waren in totaal

7 Jeeps en i Dodgediede40

leerlingen en 2 leerkrach-

ten vervoerden naar de

Amsterdamse Waterleiding

Duinen. Bij hoge uitzonde-

ring verleende Waternet,

beheerder van de AWD,
aan de 8 legervoertuigen

een ontheffing in het wan-

delgebied. Leden van het

Zandvoorts Bunkermuseum

reden mee om uitleg te ge-

ven over het bunkerdorp

dat in de duinen verscho-

len ligt.

Wim Gertenbach

De leerlingen van klas 4

brachten een bezoek aan

het gedenkmonument
waar in 1945 een Britse

Halifax is neergestort,

M.IIJ.I.l.iui.iT»

Een spektakel moest het worden en dat werd het ook. De jubileumuitvoering van toneel-

vereniging "Wim Hildering"oogstte met het bekende volkstoneelstuk 'De Jantjes' groot

succes. Twee avonden en een middag stampvolle zalen: wie doet hetze na?

door Lienke Brugman toneel de sfeer van vroeger nige logementhoudster de

weertegeven.Touwtjesprin- touwtjes strak in handen

Direct bij de entree van De gen, spelen met een diabolo, heeft. Ze heeft een onder-

Krocht was de ontvangst al welk kind doet het nog' Hier onsje met buurvrouw Bet (Ina

sfeervol. Een baldakijn, bran- werd het met overtuiging ge- Vos) en spant samen om haar

dend e kaarsen in lantaarns en speeld in kleding van vroegere zwierige zoon te koppelen aan

een heus straatorge! compleet jaren, ontroerend om te zien. blonde Greet.

met'mansbakkie'gaven al di-

rect aan, dat de bezoeker iets Het verhaal van 'De Jantjes' is Het gaat te ver om de namen

bijzonders ging bijwonen. bekend. Deze Hollandse jon- te noemen van alle spelers,

gens vertrekken voor zes jaar Maar Lucie Peet (Tante Piet)

Petje af voor regisseur Ed naar Indonesië, hun verliefde was weer in topvorm even-

Fransen en zijn team, waarbij meiden en verdrietige ouders als Carolien Bluijs en Paul

niet alleen de 24 spelers be- achterlatend. In het logement Olieslagers als Na Druppel en

hoorden; ook 11 kinderen ga- van Tante Piet komt de hele Mop. Zo goed getypeerd

ven het stuk een vrolijke noot buurt een borreltje haien of

doorspelletjesspelendophet zich warmen, waarbij de vin- Vervolg Op pagina 3

XCLASSJC
C O V L.' i: K I 7

DeBiltstars
o.Lv. Haroli Leiaelink

Locatie: Protêstiuiue icerlr.

Kerkplein 1

Aanvang: 15.00iti.tr

(kerk apm: 14.30mr)
Toegang: gratis

www. classicconcerts. nl

Auto Strijder

Zandvoort

5 januari - Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoo
Ook u bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open - wanneer dicht?
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Start inspraak Visie Wonen,
Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.
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U ITVAAflTZORtiCENTnUM Zandvoort

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.irzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl
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Wij zijn bedroefd om het overlijden v

Bert de Vries

rr de Oranje Nassauschoi

Wij wensen Mea, kindei

veel sterkte bij het verwi

Team Oranje Nassïiusehool

Hoog Laac Hoog Laag

DECEMBERW A T E R
Do 18 03.04 07.36 15.19 19.59

Vu W 04.54 08.36 16.15 21.06

Za 20 05.40 09.30 17.24 22.05

Zo 21 06.25 10.24 18.36 23.26

Ma 22 07.20 11.46 19.36

Dl 23 00.26 08.14 12.35 20.46

Wo 24 01.14 09.26 13.35 21.45

Do 25 02. IS 10.05 14.25 22.55

19 deeetnêer 2008

Aê *(' (om getrouwd, aêsoêuut verdiend!

We iovo you (orever!

liefs Bondot £ Joeamta, Peter t /VXanAy.lcAoeic $. KayisAa

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

- Regelen en uitvoeren van de uitvaart -

- Verzorging van overiedene^^i»

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

- Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. SAiWeitzer

Voor een stijlvolle eu verzorgde uitvaart

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.00 - 17.00 uur

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Lettyvan den Brand -Kinderdijk

Tel. 06 - 4342 9783 letty@zandvoortsecourant.nl

adve rte nt ies@za ndvoo rtsecou ra nt . n I

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 1448 2685 joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 -2042 JN Zandvoort

Duw. Dijkman offiet

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press RV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is nie"

toegestaan zonde' i.ntd 'u kks lij ke ~ot;.temm ngvan de uitgever.

KERKDIENSTEN

ZONDAG 21 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor D.Duijves

RK Parochie Antonius 8. Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur dienst in St. Agatha te Zandvoort

WOENSDAG 24 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastor D.Duijves

23.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

19.00 uur pastor C.van Polvliet

21.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

DONDERDAG 25 DECEMBER (1
e KERSTDAG)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D.Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Spa rrenlaan g,A erdenhout

10.30 uur pastor C.van Polvliet

plUSpIJnf Buitenschoolse opvang De

Spelen m£

Dfessionele opvang voor uw k

n gerust hart afwezig zijn.

ren • Huiselijke sfeer • Plez

FlemingstraatSS 204IVW Zandvoort
T: 023 - 57 1 73 73 / 57 40 330 • F: 023-57 1 6 865

infoiüjpluspun czandvoort.nl www.pluspuntzandvoorC.nl

CARTOON

DEATHROW

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 18 DECEMBER 2008

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:

Week 52: woensdag 24 december - Week 1: woensdag 31 december

Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur

Politiek
Projecten &Thema's,d.d. 10-12-2008

Samenwerking met woonregio Velsen onzeker

De raadscommissie P&T ziet geen heil in een samenwer-

king met de woonregio Velsen. Dat werd donderdagavond

duidelijk na de discussie over dit onderwerp. Naast deze

discussie nam wethouder Toonen het beleidsplan van het

Bunkermuseum in ontvangst, werden de argumenten

van mevrouw Dekker van Villa Terre Panache aangehoord

en werd op integrale basis informatie verschaft over de

stand van het ontwerp structuurvisie.

De samenwerking door bleek dat ook de andere

gemeenten bij de verde- participerende gemeen-

ling van woningen in Zuid- ten in meerderheid nog

Kennemerland werd enkele niet positief gereageerd

jaren geleden uitgebreid hadden, was de conclu-

met de Haarlemmermeer, sie voor de cor

Nu wordt voorgesteld de

regio opnieuw te vergroten

met de gemeente Veisen

(op wijk Velsen Noord na).

Wethouder Bierman kwam
met het voorstel, maar
toen na enige discussie

VERVOLG -scho

waarbij 6 Britten om het

leven zijn gekomen, en ver-

volgden hun tocht naar het

Rozenwaterveld waar het

bunkerdorp ligt. Daarna re-

den de twee groepen naar

de Algemene begraafplaats

en kregen een rondleiding

van Ch rist ien Kemp langs de

10 oorlogsgraven. Uiteraard

werd er ruime aandacht be-

steed aan het graf van de

naamgever van de school,

WimGertenbach.Hijwasde

drukkervan deverzetskrant

nssie

duidelijk. Men zag geen

nut in de uitbreiding.

Onduidelijk bleef hoe

B&W verder zal gaan

met dit voorstel: sepone-

ren of alsnog in de raad

brengen.

Structuurschets

De vraag hoe Zandvoort zich

tot 2040 zou moeten ontwik-

kelen, stond centraal tijdens

een tussenrapportage over

de ontwerp structuurvisie.

Belangrijkste discussiepunt

was of Zandvoort behoefte

heeft aan een toeristische ha-

ven. Voor die haven zou een

plaats gezocht kunnen worden

in de omgeving van het circuit,

waareen bundelingvan sport-

gerelateerde accommodaties

zou ontstaan. Ook de mogelijk-

heid de haven te situeren voor

het dorp en of in het zuidelijk

deel van de gemeente werd

besproken. Een haven zou on-

derdeel kunnen uitmaken van

een nog nader door de rijks-

overheid vast te stellen kust-

verdedigingssysteem.

Het Parool, die vanaf het

begin van de oorlog werd

gedrukt aan de Achterweg

in Zandvoort. OP 5 februari

1943 is hij gefusilleerd op

vliegveld Soesterberg.

Oorlogswinter

Na de unieke tocht langs

alle plekken die verbonden

zijn met het oorlogsverle-

den van Zandvoort ging de

stoet weer terug naar het

start punt, Circus Zandvoort.

Geschiedenisleraar Boulé

bedankte de vrijwilligers

voor de geweldige rit

en rondleiding. Belinda

Göransson, kwaliteitsma-

nagervan Circus Zandvoort,

kreeg een welverdiend ap-

plaus. Zij had zich ingezet

om deze unieke tocht mo-

gelijkte maken. Vervolgens

stormden de leerlingen de

filmzaal binnen om de film

te bekijken. In de komende

geschiedenislessen zal er

nog veel over dit onderwerp

gesproken worden.

VE RVO LG -60 jaar Wim Hildering met opvoering van 'De Jantjes'

ok zó goed gekleed (MartineAde; ïst). Rolvast bege

en geschminkt door de en uitstekend verstaanbaar onspelvanMillyZ ntvoort.

overige medewerkers van deden ze niet onder voor (Met als 'achtergr Dndkoor'

Wim Hildering. Vakwerk. de Jantjes zelf. Liëndo Bos, de gehele zaall)

Ook niet te vergeten zoon Hein Schrama en Zakaria

Leendert, goed gespeeld als resp. de Schele, Blauwe Mensen, dit stuk vvas klas-

door nieuwkomer Mare Toon en Dolle Dries, speel- se. Wat een grand oosspel

Heijboer-de Jager. Zijn den de rol van hun leven. hebben jullie ge everd in

vrouw Doortje (Patricia Alleen Zakaria: spelen kun dit huzarenstuk Mooie

Zonneveld)wordt mishan- je uitstekend maar zingen decorwisselinge , origi-

deld door hem. Ze speelde op toneel moetje nooit nele vondsten op dit toch

deze rol zo overtuigend dat meer doen! Wie wel kon piepkleine toneel 60 jaar

de hele zaal medelijden zingen was Henk Jansen die "Wim Hildering", nog vele

met haar had. Uitstekend als orgeldraaier bijna pro- jaren erbij; volgens mij leeft

spel ook van Blonde Greet fessioneel Aan de voet v

(Wendy Jacobs) en Jans de o ude Westerzong.Mt

COLUMN
Kerstlampjes

Elk jaar na Sint komt bij mij

pas de stress. De zogenaam-

de "kerststress". Is Sinterklaas

nog grappig? Gedichten ma-

ken (waar ik mijn hand niet

voor omdraai). Pepernoten

strooien. Speculaas enzo-

voort. Maar zodra die ouwe

Baas zijn hielen heeft gelicht

gebeurt het. Opeens. Lichtjes.

Bomen. Ballen en slingers.

In straten en winkels. En...

moet ik er ook aan geloven.

De 'grote ladder' komt uit de

schuur. En het kerstspul wordt

tevoorschijn getoverd. Of ik

het dan allemaal niet gezel-

lig vind? Natuurlijk. Vooral als

alles hangt, staat en brandt.

Het jaarlijkse dilemma wat-

voor-soort-k Ie ur-ba II en -in-

de-boom-zullen -we-nemen

dient zich aan. Steeds weer

een vraag. O ja. Wat zullen

we eten. En bij wie. Bij jouw

moeder. Of bij die van mij.

Vragen we ze hier dit jaar!

Het is wikken en wegen. En

elkjaarweer heb ik ruzie met

die stomme kerstlampjes! Na

elk kerstfeest ruim ik ze keurig

op. Wikkel ze heel precies op

een langwerpig stuk karton.

Steek dan nog even de stekker

in het contact. Yes. Ze bran-

den. En dan stop ik het hele

zaakje ineen plastic zak. Maar

ik zweer je! Ook elk jaar zitten

die krengen weer in de knoop.

Kom ik handen tekort om
die dingen weer netjes in de

boom te krijgen. En zitten ze

er eenmaal in? Dan WEIGERT

er opeens weer een gedeelte.

#@S%@#5#- "Niet schelden.

Vrede op aarde", hoor ik me-

zelf mompelen. En pruts weer

een klein nieuw slingertje er-

bij. Om het ontstane gat op te

vu Hen. Gelukkig komt die en ge

nep Sinterklaas (de Kerstman)

niet langs.

Ach. Het wordt toch een rus-

tige kerst dit jaar. De kinde-

ren zijn op stap of moeten

werken. Dus zet ik dit jaar de

kerstboom maar buiten. ja.

Heb ik tóch nog dat

gehannes met die ™

buitenlampjes. Kerst? 00

Gezellig toch? Laten £
we er iets moois van «

maken. Fijne dagen g
toegewenst. ^

J>
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Advies over en verkoop van NIOXIN.

N IOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen

zoals roos, eczeem, psorlasis en chemotherapie.

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIOSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

ZANDVOORT
SCHOON!?

Decembermaand ?

Geschenkenmaand !

De decembermaand is traditioneel de jaarlijkse peri-

ode om geschenken te geven en te krijgen. Bijna altijd

extra feestelijk verpakt door de cadeauwinkel. En veel van

die geschenken zitten dan weer op, aan of in kartonnen

verpakkingen.

Hoe het ook zij, in december hebben we traditioneel erg

veel papier en verpakkingskarton. Zonde om dit bij het

gewone huisvuil te gooien. Apart inleveren is dan wel een

ideale mogelijkheid.

Gelukkig staan inmiddels bij ruim 3000 huishoudens

in Zandvoort speciale oud-papierbakken. Daar kan het

allemaal moeiteloos in.Voor alle andere adressen zijn er de

oud-papierbakken verspreid in het dorp of bij de scholen

en verenigingen. Afvoermogelijkheden genoeg!

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

B
[fti o:

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD ZandvoortT. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Griel füttm

elke donderdag
Dagschotel

Sv a € 9,7:
v

. Wekelijks een
tamant Fiioxtljia wisselend menu

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 18 DECEMBER 2008

IJzerhandel Zantvoort

f
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U) aati Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage voJgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7- 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47

Pre/enteert

mnuE mnnnDfiG
maandag 29 december

Vanaf 22.00 uur

fflel optreden/ van

GDDY Uinif II

fiDDiE TimmcRmnni
ouincY

Begin je Ker/t al op maandag mei

een /upergezellige (ee/tavondlll

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

Wat te doen tijdens de Kerstvakantie?

Vorige week woensdag was de kerstsfeer op de Brinck van Nieuw Unicum

weer als vanouds. Gezellig ingerichte kerstkramen stonden in een i^

kring op het overdekte pleintje met zelfgemaakte producten van

cliënten van de woonvorm. Ook de levende have, kippen, schapen Jf^,
en konijnen waren aaibaar aanwezig. Mocht u de kerstmarkt

gemist hebben en toch in kerststemming willen komen, bezoek

dan één (of meer) van onderstaande evenementen.

79 december:

Kinderkerstfeest

In de Protestantse kerkwordt

om 19.00 uur het jaarlijkse

kinderkerstfeest gevierd.

Een spetterende kerstmusi-

cal over het meisje met de

zwavelstokjes. Er worden

bekende liedjes gezongen

en het echte kerstverhaal

wordt verteld. Kinderen die

de liedjes van de musical

kennen worden van harte

uitgenodigd om deze avond

ook aan de musical mee te

werken.

20 december:

Sprookjeswandeling

In het dorp is van 18.00 tot

20.20 uur voor ouders en

kinderen (3 - 12 jaar) een

sprookjesachtige avond. De

start is vanaf het muziekpa-

viljoen, op het Kerkplein is

veel te doen en te zien. Er is

een vrolijke muzikale uitvoe-

ring van een sprookje en je

kunt meedoen met een pop-

pen kastvoorstell ing. Er wan-

delen sprookjesfiguren rond

waarmee je ook op de foto

kunt. De avond wordt afge-

sloten met het zingen van

kerstliedjes en het oplaten

van een wensenballon. De

optredens vinden plaats in

de kerk, het muziekpaviljoen

en de verwarmde en sfeer-

vol aangeklede terrassen van

Grand café Danzee en café

Koper. Op vertoon van de

deeinamekaart a € 1 krijgen

de kinderen chocolademelk

en poffertjes.

lm'

21 december:

Zandvoorts Mannenkoor

IJsen weder dienende zal het

Mannen koor tussen 14.00 en

15.00 uur een optreden ver-

zorgen in het muziekpavil-

joen aan het Raadhuisplein.

Er zullen voornamelijk kerst-

liederenten gehore gebracht

worden. Komt allen tezamen

en gen iet van de zang en van

het in kerstsfeer versierde

paviljoen.

21 december:

Classic Concerts

In de Protestantse kerkorga-

niseert ClassicConcertseen

kerstconcert met De Biltstars.

Vanaf 15.00 uur (kerk open

14.30 uur). Lees elders in de

krant de aankondiging.

*%J

21 december:

Jazz in Zandvoort

In een kerstsfeer omgeto-

verde De Krocht geeft het

trio van Johan Clement een

Jazzconcert, met als gast de

zanger Ronald Douglas. Het

belooft een bijzondere mid-

dag te worden.de kosten van

het concert zijn € 15,00 en

aanvang is om 14.30 uur.

21 december:

I Cantatori Allegri

Zingen voor het goede

doel. Dat doet kamerkoor I

Cantatori Allegri zondagmid-

dag in het Zandvoorts dorps-

centrum. I Cantatori Allegri

is een groep geoefende zan-

gers uit Zandvoort en om-

geving, die graag met elkaar

meerstemmige muziek ten

gehore brengt in kerken en

verzorgingshuizen. De groep,

in het Nederlands 'De vrolijke

zangers', zingt zondag speci-

fieke Christmas ca rols, waar-

van een groot aantal uit de

tijd van de Engelse schrijver

Charles Dickens (1812-1870).

Ook worden enkele Franse

en Duitse kerstliederen ge-

zongen. Op diverse plek-

ken wordt in het centrum

meerstemmig gezongen in

Dickensiaanse stijl. De op-

brengst van sponsoring en

collecte gaat net als vorige

jaren naarde'stillearmen'in

de regio.

24 december:

Openlucht Kerstzang

Voor de g
e keer wordt op

Kerstavond om 21.00 uur

het Kerkplein voor café

Koper gevuld met warme
klanken door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.

Ookditjaarisdesamenzang

onder leiding van Minoeska

Sas en Henk Holsteijn op

piano. Nieuw dit jaar is de

muzikale ondersteun ing van

violist Louis Schuurman. In

de sfeer van Charles Dickens

wordt een kerstrepertoire

gebracht, bestaande uit

bekende klassieke kerstlie-

deren. Het terras van café

Koper is verwarmd en op het

plein branden vuurpotten.

Iedereen is van harte wel-

kom om mee te zingen. E

zijn liedteksten verkrijgbaa

vooreen symbolisch bedrag.

De opbrengst gaat naar de

Stichting Comité Bijzondere

Hu lp Zuid-Ken nemer land die

de minderbedeelden in onze

maatschappij bij staat.

Met OOG en OOR
»*B,E BADPLAATS DOOR ÉÜ

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Brandveiligheid

In de folder van de brand-

weer staan tips hoe u vei-

lig een (kerst) feest kunt

vieren. Neem de tijd om
kritisch te kijken naar de

brandveiligheid. De ver-

sieringen, de vluchtroutes,

het aantal feestgangers.

Het zijn allemaal factoren

om rekening mee te hou-

den. Ook gaat het soms

om simpele dingen. Zet

bijvoorbeeld kaarsen altijd

in een stevige houder op

een vlakke ondergrond, en

steek bijvoorbeeld kaarsen

in brandbare kerststukjes

niet aan. Staat uw kerst-

boom stevig en niet bij

een vluchtweg? Rol kabel-

haspels helemaal uit maar

let wel op dat niemand er

over struikelt. Draai niet het

lampje los om defeest-

verlichting uitte doen

maar haal de stekker

uit het stopcontact.

Deze en nog veel meer

tips vindt u op www.
brandweer.nl of ga

naar de brandweerka-

zerne voor defolder.

Afscheid secretaris

KNRM
Fred Lenderink heeft zijn

stokje als secretaris van

de KNRM na 5V2 jaar in-

spanningen doorgegeven.

Voorlopig neemt pen-

ningmeester Nico van

Schooneveld de secretaris-

functie waar. Later besluit

de plaatselijke commissie

definitief wie de secretaris

wordt. Lenderink blijft als

vrijwilliger verbonden aan

de KNRM. Zijn verdere in-

zet zal plaatsvinden op het

hoofdkantoor in Umuiden.

Hij bedankt iedereen voor

de fijne samenwerking.

De vrolijke zangers

Op 21 december zingt het ka-

merkoor I Cantatori Allegri

weer bekende specifieke

Christmas carols in het

dorp. De opbrengst van hun

mini optredens gaat naarde

Stichting Comité Bijzondere

HulpZuid-Kennemerlanddie

mensen (de stille armen) een

financieel steuntje in de rug

geef. Dit jaar is de onderne-

mersvereniging OVZ hoofd-

sponsor en schenkt de stille

armen een bedragvan€250.

Kaashu is Tromp sponsort het

natje en droogje van de elf

zangers. Daarnaast zijn er

inmiddels drie cosponsors:

Metselbedrijf Kaufmann en

Autobedrijf Zandvoort en

iemand die anoniem wenst

te blijven. Sponsors kunnen

zich nog melden via zang-

studio-versteege@zonnet.

nl. De namen worden net

als vorig jaar genoemd op

de site www.zangstudio-

versteege.com.

Al 40 jaar sportief

Rob Harkamp, wellicht be-

ter bekend als Rob Snor, is

op donderdag 11 december

in het zonnetje gezet om-
dat hij al 40 jaar recreatief

volleybalt. Eerst bij sport-

school Wim FJuchel, later

bij Kenamju. Zijn huidige

teamgenoten hadden en-

kele oud-volleyballers uit-

genodigd voor een hapje en

een drankje bij Kenamju. De

bijeenkomst kreeg de vorm

van een reünie. Ook Wim
Buchel, die in 1968 met de

sportschool begon aan de

A.J. van der Moolenstraat,

was aanwezig. Voor Rob

was het spontane feestje

een complete verrassing

en hij toonde zich zeer con-

tent met alle aandacht. Hij

hoopt, volgens eigen zeggen,

nog vele jaren een ba Netje te

kunnen slaan.

Legervoertuigen show
Op zondag 21 december

vanaf 13.00 uur organiseert

Circus Zandvoort, in samen-

werking met enkele leden

van Keep them Rolling afd.

Zandvoort plus enthousias-

teeigenaren met lege rvoer-

tuigen, op het Gasthuisplein

een unieke schouw. Op het

Gasthuisplein staan Jeeps,

Dodges, motoren en nog

veel andere legervoertuigen

te pronken. De eigenaren

van deze unieke voertuigen

geven uitlegen naiö.oouur

is er voor de liefhebbers nog

een klein rondje door het

dorp.

Babbelwagen

Ook op 21 december geeft de

Babbelwagen vooraf aan de

filmvoorstellingeen presen-

tatie met foto's over de

afbraak van Zandvoort.

Marcel Meijer zal daar-

bij het een en ander

vertellen. Deze presen-

tatie is in combinatie

met de film maar men

kan het ook afzonderlijk

mee beleven, de kosten

zijn dan 1 euro. LJ bent

om 19.00 uur van harte

welkom in het Circus

theater Zandvoort. De film

Oorlogswinter begint om
20.00 uur.

Kerstpakket

Wilt u uw kerstpakket weer

afstaan aan gezinnen die

het beter kunnen gebrui-

ken? Dan kunt u uw pak-

ket op vrijdag 19 december

tussen n.30 en 13.00 uur in

de ontmoetingsruimte van

de St. Agathakerk aan de

Grote Krocht afgeven. Van

de kerstpakketten worden

weer afzonderlijke pakket-

ten gemaakt voor gezinnen,

ouderen en alleenstaanden

die daardoor blij verrast

kerstmis 2008 met goede

gevoelens en andere ogen

tegemoet zien. Alvast har-

telijk dank namens de di-

aconale werkgroep van de

AAP-parochies.

^



Residence Pandora
9 riante appartementen In hartje Zandvoort

Zandvoort - Poststraat 11
'Luxe «i riant wonen nabij strand, centrum en duinen? ban iidii appartemeni Iets «>Qf U>

Nog 7 appartementen beschikbaar!

INFORMATIEDAG
Op Wterjag J0 ttecemberaj, organiseert de piojettontwlkieilaar VÜFCocareiseen

Infannalifrfl'Ag voor dit project. Al uw Magen kunnen direct worden beantwoord en urter-aard

ügi v ma brochure voor u Maar!

Locjtie: Remo De Biase Architecten Adres: Zeestraat :*4
r
Zandvoort

Trjd: 11.00 -16.0Ü uur

12 luxe appartementen en 2 nerrthauses

Zandvoort - Hogeweg 30-32-34

luxe wanen nabij strand, cenlrunxduHien en genieten van het zeezichl vanaf uw lerras?

Dan is tl'it appartement iels wxw U!

Nog 3 appartementen beschikbaar!

INFORMATIEDAG
p utvrdtg ZO detntibwróA organiseert dr pioJKtonlwikWiMr VOF Cocirds een

iniorrrulipdag vdqi dit project. Al uw vragen kuiwtth dirfrrt worden IwaithMrard er, uiierjard

(igi er een brochure voor u Uur!1

Locatie; Remo De Biase Architecten Adres: Zeestraat 54, Zandvoort

Tijd: 11.00 -16.00 uur

Café Oomstee
Vnjtf&q 1$ ctec ,

cWrïi^g 2 f 00 t/tif,

Rob Mostert
B3 Hammond Trio
E&n wd (fa J»ste -hammond SfWiors v«n ««*rJMd

L*tTsr9*i*yngiUKrtj*H>'.ïiip'ry mafUmM (ft-

WijtffK) 20 CPC . (t&nv$nfj 11 00 W~
Karaoke wedstrijd

Zie ivww.Q"Di7rsrec-. tJ wxir vtn/rnr apc/iJjl'

Xon rtnosen - ^e&sfrsaf 62 - ZBnüvoart - V~£3 i>/'J 8J 'ir - wvivr.oomst&e.rtt

jpbtide

Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win keimedewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ca dan naar onze vest

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

In verband met de feestdagen is het kantoor van

Van der Valk

ÏSTot:
Swartarissen

24 en 31 december a.s. gesloten

Vanaf 5 januari zijn wij weer gewoon bereikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2009
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41, Email: notarissen@zandvoort.knb.nl

Lokale Belastingen? GBZ
Leges kosten, vergunningen, precario enz. omhoog of omlaag

Bent u voor of bent u tegen? In beide meningen is de

Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geïnteresseerd.

Inventarisatie: maandag 22 december om 20.00 uur

Evaluatie: donderdag 8 Januari 20.00 uur.

Wij verwachten u beide avonden in Het Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17

Voor diegenen die 22 december met aanwezig kunnen zijn

op onze inventarisatieavond, bij deze hele fijne kerstdagen,

een goede jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

Ada Mol opent

'Zandvoort en Zo'

De opening van de nieuwe tentoonstelling in het Zand-

voorts Museum 'Zandvoort en zo' had een bijzonder tintje.

Niet één maar drie bijzondere gebeurtenissen passeerden

tijdens de vernissage de revue.

door Nel Kerkm,

In eerste instantie ging de be-

langstelling uit naardetwee

Zandvoortse kunstenaars Yvon

Schoorl en Rietje Meijer. Zij

waren het stralende middel-

punt van de tentoonstelling.

Maarook vrijwilligstervan het

museum Petra van Eist werd

door beheerder Sabine Hulst

in het zonnetje gezet. Van

Eist was met nog een aantal

Zandvoorters op n december

door de gemeente uitgeko-

zen als ZAPPER (Zelfstandige

Afval Pakkers). Tenslottevroeg

wethouder Gert Toonen aan-

dacht voor de prijswinnaars

die hadden meegedaan met

de vraag: welke locatie is ge-

schilderd op het schilderij van

J.H.B. Koekkoek? Dit schilderij

was de eerste aankoop f2007)

van Sabine Huls bij veilinghuis

Sotheby's voor de gemeente

Zandvoort. De winnaars ont-

vingen uit handen van Toonen

een museumjaarkaart.

Toeval

Afzonderlijk van elkaar meld-

den Yvon Schoorl en Rietje

Meijer zich aan bij de beheer-

der Sabine Huis voor een ten-

toonstelling. Omdat de kunst

diverse raakvlakken metelkaar

hebben nodigde Huls de da-

mes uit voor een oriënterend

gesprek wat uitvloeide tot de

tentoonstelling 'Zandvoort

en Zo'."Het lastigste gedeelte

van een tentoonstelling", ver-

telt Hulst in haar welkomst-

toespraak, "is hoe en wie gaat

de opening verrichten?" Haar

keus viel op Ada Mol die sinds

kort is gekozen tot Dichter bij

Zee. Vooraf heeft Mol de schil-

derijen bekeken en met een

toepasselijk gedicht belichtte

ze de getoonde kunst. Na de

voordracht nodigde muse-

umvrijwilliger Hans Gansner

de aanwezigen op een bijzon-

dere wijze uit om de kunst

te gaan bekijken. Gekleed als

Zandvoortse badman met

rode broek en op blote voeten

toeterde Hans de ge nodigden

naarde goede richting.

Duo tentoonstelling

De getoonde kunstwerken

zijn harmonieus bij elkaar

gebrachten de twee zelfpor-

tretten geven de scheiding

aan. De schildertechnieken

van de beide kunstenaars

zijn zeer divers en ook de

kleurkeuze is verschillend

en daardoor is de combina-

tie zeer verrassend. Zowel

Schoorl als Meijer tonen in

hun kunst de liefde voor de

badplaats. De woorden van

Ada Mol in haar gedicht geeft

de schilderkunst perfect

weer: "Expressie, impressie,

emoties, im puls iefvan uit het

brein, vormvast via de hand

opdoek gezet."

De tentoonstelling Zandvoort

enZoistot 25Januari20ogte

bezichtigen in het Zandvoorts

Museum, geopend woens-

dag t/m zondag van 13.00 tot

17.00 uur. (Ges loten op: 25, 26,

31 december en 1 januari).

De Biltstars verzorgen

kerstconcert
Het van de televisie bekende koor De Biltstars, onder lei-

ding van dirigent Harold Lenselink, zal het kerstconcert

van stichting Classic Concerts verzorgen. Dit koor, dat vier-

en achtstemmige jazz- en popmuziek ten gehore brengt,

bestaat pas sinds 2000 en is nu al een van de toonaan-

gevende koren van Nederland. Het kerstrepertoire van

De Biltstars zit er goed in vanwege de opnames voor hun

kerst-cd Follow that Star.

De Biltstars staat voor ne-

gen gedreven zangers en

zangeressen met veel mu-

zikale kwaliteit en uitstra-

ling. Ze zingen a capella,

soms lekker vette, soms

subtiele, maar altijd ver-

rassende arrangementen,

van klassiekerstot speciaal

voor hen geschreven wer-

ken. De optredens spreken

een breed publiek aan, van

jong tot oud, mede door

de humor en het theatrale

aspect van hun show. Het

concert in Zandvoort kent

een programma van 21

kerstnummers in allerlei

talen, waaronder een aan-

tal zeer bekende.

Het kerstconcert, dat zoals

gebruikelijk gratis toegan-

kelijk is, vindt plaats op

zondag 21 december in de

Protestantse kerk aan het

Kerkplein en begint om
15.00 uur. De kerk is om
14.30 uur open. Na afloop is

er een openschaalcollecte.
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Werk kruispunt

bijna gereed
Als alles meezit kunnen de bussen van lijn 80 en 81 van

Connexxion vanaf vrijdag ig december weer 'normaal' over

de busweg rijden. Daarmee heeft de aannemer de beloof-

de openstelling, voor kerst 2008, gehaald. De werkzaam-

heden vorderen dermate goed dat de provincie, verant-

woordelijk voor het openbaar vervoer in Noord-Holland,

dat aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt.

Het ligt indebedoelingdatde Voorlopig is de busbaan

bussen zowel naar het een- alleen voor vergunning-

trum als ervandaan over de houders en lijnbussen van

ieuw geasfalteerde busweg Connexxion opengesteld.

De regering heeft beslo-

ten om voor mensen met

een inkomen tot 120% van

het sociaal minimum (bij-

standsnorm) een uitkering

van € 50 per huishouden

beschikbaar te stellen.

Wethouder Gert Toonen

(Sociale Zaken) doet een

dringende oproep op de

Zandvoorters: "De ge-

meente heeft vorigeweek

aan 500 mensen met een

inkomen tot 115 % van de

bijstandsnorm € 50 over-

gemaakt. De inwoners

tussen 115 en 120 % zijn

echter niet allemaal bij

ons bekend. 15 mensen uit

die groep hadden zich ge-

meld naar aanleiding van

onze eerdere oproep in de

Zandvoortse Courant. Ik

denk echter dat er meer

Zandvoorters zijn die recht

hebben op die€ 50."

De mensen die denken

recht op het bedrag van

€ 50 te hebben, kunnen

nog steeds langskomen

om een aanvraagformu-

lier op te halen of zij kun-

nen bellen met de afdeling

Maatschappelijke zaken

en dienstverlening via tel.

5740100. Om te kunnen

beoordelen of zij recht heb-

ben op deze toeslag mag
het maandelijks netto in-

komen, inclusief vakantie-

geld, niet hoger zijn dan:

€ 1.069,63 vooreen alleen-

staande; € 1.375,23 voor

een alleenstaandeouderen

€ 1.528,04 voor gehuwden

dan wei samenwonenden.

Laat uw kerstcadeau van de

regering niet lopen. U hebt

er recht op!

gaan rijden. Hetwerkaan het

westelijke gedeelte van de

Tolweg is dan ook gereed. De

Kostverlorenstraat kan vrij-

dag eveneens in twee rich-

Een zogenaamde bussluis

zal hiervoor zorg dragen.

Wellicht kan er later meer

openstellingvolgen maardat

is afhankelijk van de re pa ra-

Gemeente zoekt minima
voor eindejaaruitkering

De gemeente Zandvoort is nog steeds op zoek naar inwo-

ners van onze gemeente die van een salaris of uitkering

tussen 115% en 120% van de bijstandsnorm rond moeten

komen. Degene die nog geen formulier heeft gehaald, kan

zich nog melden. Zij kunnen in aanmerking komen voor

een eindejaarsuitkering van € 50.

tingen open. Ondertussen tie van het bestemmings-

rijdt het verkeer alweer plan Kostverlorenstraat en

door de Haarlemmerstraat, omgeving.

€ 3000 voor project

"Hartekind"

Zandvoorter Nico Blom is sinds 1 december professor in de

kindercardiologie. Maandagavond ontving hij uit handen

van Rotary preses Jan Brabander een cheque ter waarde

van € 3.000 voor het project 'Hartekind'.

Sinds 1978 is er een samen-

werking tussen de afdelingen

kindercardiologie van zowel

het AMC in Amsterdam als

het LUMC in Leiden om kin-

deren uit Surinamet ussen de

0-12 jaar met hartafwijkin-

gen belangeloos in Nederland

te behandelen. In 2004 is dit

langdurige project gestopt

maar in plaats daarvan vliegt

een Nederlands team gemid-

deld tien tot vijftien keer per

jaarnaar Surinarneomdekin-

deren daar te opereren. Dit is

mogelijk omdat de verbeterde

omstandigheden, zowel qua

scholing als apparatuur, dat

toelaten. Blom:"ln bijzondere

en risicovolle gevallen, en dat

zijn er ongeveer 3 a 4 per jaar,

dient de operatie echtertoch

hier in Nederland plaats te

vinden. En daar verzamelen

wij geld voor in. Zojuist is op 4

december het eerste patientje

succesvol geopereerd. De ge-

middelde kosten bedragen in

totaal tussen de€ 25.000 en

€ 30.000, waarvan € 7.500

door het Surinaamse zie-

kenfonds wordt betaald. De

kinderen verblijven ongeveer

drie weken hier en de ouders

kunnen dan in een Ronald

MacDona ld hu is terecht."

J>
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Vraagprijs appartement: € 485.000,= k.k.

Vraagprijs garageboxen: € 27.500,= per stuk k.k.

/p^ GREEVEN

Begane grond: entree met het

bellenbord, de hal en de lift, het trap-

penhuis en toegang naarde berg

3e etage: hal. zeer ruime livi

fgas) openhaard en toegang naar I

zonnige terras. Complete keuken v.

inbom app.

makelaardij O. g.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

ra j
lBBFEJ^

Drie (slaapjkamers, de "m asterbedroom"

met toegang naar het balkon en een

luxe privé badkamer v.v. whirlpool.

De gasten badkamer is v.v. een douche-

stoomcabine, beide badkamers zijn

tevens v.v. vloerverwarming en toilet,

De andere twee slaapkamers zijn

gelegen aan de achterzijde.

Algemeen: Strand op ïoo meter afstand!

Servicekosten € 285,53 Per rnaand;

Bouwjaar 1990;

Boiler en cv. ketel Bosch bouwjaar 2007;

Een bezichtiging geeft een juiste indruk

van deze royale woning!!

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN * Zandvoort • zandvoort@printingpeopie.nl

www.printingpeople.nl

Ook in 2009 staat de fractie van
Sociaal Zandvoort voor:

• De Zandvoortse watertoren behouden.

• Veel Zandvoortse woningzoekenden willen in Zandvoort blijven wonen.
Daarom wil Sociaal Zandvoort dat deze groep voorrang krijgt

boven woningzoekenden buiten onze gemeente.

• Een betere invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

• Een uitgebreider minimabeleid.

• Betere en eerlijke communicatie tussen u en de gemeente. Bij planvorming

horen de wethouder en ambtenaren de wijk in te gaan. Dus niet achter uw rug

plannen doordrukken, samen doen is ons motto.

• Een integrale parkeervisie met als doel om dicht bij huis de auto te kunnen parkeren.

• Subsidieregelingen voor Zandvoortse verenigingen eenvoudiger maken.

• Speelplaatsen en velden en groen behouden. Geen sloop daarvan voor woningbouw.

• Politiebureau 24 uur per dag bereikbaar.

• Zandvoortse huisartsen in het weekend weer bereikbaar maken.

9ïy alsj?'actic oa/t -Joctaui ~a//dooort

200^ tot- a/- aat aiato-uocac swy/jw

///aac/s uitAof/Kr/f.

Ayct cc// joct'aicd/'&ct,

B^/ucti'c -Joc/u-jJ '^u/'ao&ott.

• En nog veel meer.

U leest het; er is nog veel te doen in 2009.

Wil u de fractie ondersteunen, in welk opzicht dan ook, mail dan naar willempaap@versatel.nl

imntfiitrt mmm
Dorpsgenoten

Hans Seugling

door Nel Kerkman

Hebt u wel eens kennisgemaakt met de persoon die de

Zandvoortse Courant bij u in de bus stopt? Of maakt u

wel eens een praatje met degene die uw dagelijkse krant

of wekelijkse reclame bezorgd? Nou, ik dus niet! Vandaar

dat ik op bezoek ben gegaan naar de man die elke week

trouw mijn krantje bezorgt. Ik stel hem graag als dorpsge-

noot aan u voor, zijn naam is: Hans Seugling. Daarbij wil

ik niet alleen hem maar alle krantenbezorgers(ters) in het

zonnetje zetten die in deze koude, natte en donkere tijden

zorgen dat u voorzien wordt van de Zandvoortse Courant.

De wortels van HansSeuglink (62) ligge

hartje Amsterdam, daar is hijopgegroe

en naar school gegaan. Na een studie

bij het Amsterdams conservatorium

kwam hij als slagwerker terecht

bij Wim Sonneveld en later bij

Toon Hermans. Met Hermans
is hij vaak op tournee naar het

buitenland geweest. Totdat hij

kennis maakte met zijn eerste

vrouw die uit een zakenfamilie

kwam. Het betekende dat Hans

als artiest stopte en samen met

zijn vrouw een sigarenzaak in de

Bijlmer begon. Tussen de bedrijven

doorsnabbelde Hans als drummer r

werktijd bij. Op 40 jarige leeftijd vond

Hans het tijd worden om te stoppen met

zijn zaak en besloot richting de kust te verhuizen

Eigenlijk maakte het hem niet zo uit naar welke kustplaats.

Hij ruilde zijn Amsterdamse zaak met een huis in Zandvoort

en zo komt het dat Hans nu alweer 20 jaar een dorpsge-

noot is. Van deze jaren heeft Hans g jaar als achterwacht

bij het Grandoradopark gewerkt en zorgde dat bij vertrek

van de gasten alles in orde was. Tussendoor ging hij 3 keer

per week naar Amsterdam om zijn vader te verzorgen.

Krantenbezorger

In het begin bracht Hans de reclamefolders in zijn woon

ten rond! Hij staat elke dag om vijf uur op en gaat dan om
half zes de wijk in. Vol trots laat Hans zijn bronzen beeldje

zien die hij als trouwe krantenbezorger van de Telegraaf

ontving. Als hij binnenkort de tien jaar heeft volgemaakt

ontvangt hij een zilveren beeldje. "Kranten bezorgen is een

gezond beroep",vindt Hans. "Ik ben nog nooit ziek geweest.

Ook ga ik nooit op vakantie omdat elke dag voor mij vakan-

tie is. Voor mij maakt het weertype niets uit, het is altijd

mooi buiten en vooral 's ochtends heerlijk rustig. Op mijn

route kom ik heel veel herten tegen die niet meer op ofom
kijken. Ze zijn aan mij gewend."

Hobby's

Hans heeft geen tijd voor hobby's.

Hoewel? Hij is een grote liefheb-

ber van jazzmuziek. Elke zondag-

morgen luistert hij naar het

jazzprogramma van ZFM en

onder begeleiding van de

muziekklanken maakt hij

de stapels reclamefolders

in orde. De muziek neemt

hij op en dat doet hij ook

met andere jazzzenders.

Via zijn schitterende mu-
ziekinstallatie laat hij mij

een van zijn duizenden cas-

settebandjes horen. "Maar

verder heb ik geen echte hobby.

Ik hoef niet naar een of andere

sportclub want ik loop en fiets genoeg.

Met het bezorgen van de krant heb ik veel

contact met mensen. Ik moet zelfs opletten dat ik

niet teveel klets want anders loopt mijn schema door de

war.Tja, het lijkt allemaal zo gemakkelijk maar dat is het

niet. Goed organiseren en zorgen dat iedereen tevreden

is. Ik heb nog nooit echte klachten gekregen en dat wil ik

zo houden."

Wat heer lij ka Is je zo on gedwongen kunt denken en leven,

bedenk ik me wanneer ik na ons gesprek in een plensbui

naar hu is fiets. Hopelijk is het morgen vooralle kranten be-
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Temperatuur stijgt

naar 10 graden
De gevoelstemperatuur zal aan het einde van deze week

zo'n kleine 17 graden hoger liggen vergeleken met die

van afgelopen zaterdag. Het was bijna snerpend koud

voorbije zaterdagmiddag onder bewind van een bij vla-

gen stevige zuidooster, windkracht 4-5. Bij een gemeten

luchttemperatuur van amper een graad boven het vries-

punt op de Zandvoortse boulevard, werd een windchill

temperatuur gemeten van bijna -S graden.

Afzien geblazen was het laag blijft door de bank ge-

voor voetballers of andere nomen. De kans is nog wel

buitensporters. Voor de aanwezig dat juist tijdens

kouvrezenden echter is er de kerstdagen een hoge-

Hans Seugling

wijk, het Tranendal, rond. Van lieverlede kwam er steeds zorgers droog! Voor mij zou het niets zijn, gelukkig denkt

meer bij zoals het bezorgen van het Haarlems Dagblad en

de Te leg raaf. Tegenwoordig brengt Hans, buiten de folders

en de Zandvoortse Courant, elke dag 7 verschillende kran-

niet iedereen daar zo over. Dus lieve Hans en met jou alle

andere kranten bezorgers, dankjewel voor jullie geweldige

inzet. Ga zo door!

Rectificatie

Vorige week is door een misverstand een storende fout

opgetreden in het artikel in deze krant over het VIP-

arrangement van stichting Jazz in Zandvoort. De en-

tree voor het concert en het vijfgangen verrassingsdi-

ner bij café Neuf bedragen in totaal slechts € 42,50.

voor. H et VI P-arrangement voor het concert en het diner

samen bedraagt dus €42,50. Aanvang van het diner is

tussen 18.00 uuren 18.30 uur. Reserveren voor dit arran-

gement kan bij terecht bij de voorzitter van de stichting

Jazz in Zandvoort Hans Reijmers via telefoonnummer:

06-53578496.

Per ongeluk hadden wij gemeld dat alleen het diner Het Jazzconcert met Ronald Douglas in De Krocht begint

€ 42,50 zou kosten en de entreeprijs voor het concert a om 14.30 uur. De entree voor alleen het concert is €15 maar

€15 zou daar nog bovenop komen. Onze excuses hier- voor € 27,50 extra heeft u wel een geweldige avondje uit!

drukgebied in de buurt van

Nederland komt te liggen.

Dit zou dan een relatief kille

en sombere Kerst moeten

opleveren.

goed nieuws: de (gevoels)

temperaturen zullen flink

gaan oplopen, met name
na vandaag. In het week-

einde is het zeer wel mo-

gelijk dat de temperatuur-

curve zelfs even tipt aan Het is zelfs in te denken

de dubbele cijfers. Als de dat serieus winterweer er

zachte lucht echt overtui- dit jaar niet meer zal inzit-

gend doorkomt, kan het ten in Zuid-Kennemerland,

dus even (ruim)io graden dus weer zal sprake zijn van

worden. een verlopen december, ui-

teraard bekeken vanuit het

Veel regen valt er niet tot perspectief van de kou- en

en met het weekeinde, schaatsliefhebbers, waar-

omdat hogedrukinvloed van er toch zoveel zijn in

deactiefsteregengebieden de Lage Landen. De kou-

op veilige afstand houdt, depolen liggen vooralsnog

Het vervolg wordt ook wat

duidelijkeren de kansen op

een koude winterse Kerst

nemen toch wel ziender-

ogen af, want de weersbe-

palendesystemen situeren

zich op een zeerwinteron-

vriendelijkestekopden

dellange termijn.

niet goed. Zowel boven

Siberië (tot -6o°C daar') als

bij Canada ligt een flinke

koudebuffer. Het zou mo-
gelijk kunnen zijn dat zo'n

Amerikaanse koudepool in

januari opschuift naar het

westen en dan zijn we zo

vertrokken voor een ijspe-

riode van wel drie weken.

Hogedrukgebieden etale- Maar de grote vraag is of

ren zich met het vertrouw- dit ook gebeurt straks.

de accent boven Zuidwest-

Europa, terwijl de druk in

de omgeving IJsland (zeer) weerman Mare Putto

Do. Vr. Ze.

Temperatuur

Max (

15% 20% 40% 25%

Wind zw.4 wzw.4 zzw.4 zw.4

J>
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Hoe ziet u Zandvoort?

Dat hebben wij de afgelopen vier weken aan de lezers gevraagd. Vele

foto's zijn door u gestuurd naar het speciaal daarvoor opengestelde

emailadres. Een enkele foto vonden wij zelfs in de brievenbus.

De inzendtermijn is inmiddels verstreken en de deskundige jury heeft 25 foto's ge-

selecteerd. Nu is het opnieuw de beurt aan de lezers: welke foto verwoordt het

beste hoe u Zandvoort ziet? Hoe moeilijk het misschien ook is, u mag slechts ifoto

uitkiezen en daar uw stem op uitbrengen.

Alleen inwoners van Zandvoort zijn stemgerechtigd. U kunt op verschillende

manieren stemmen:

De komende twee weken hangen de geselecteerde foto's op A4formaat in hetWV

kantoor in de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto's op uw gemak bekijken en in alle

rust uw keuze maken door het invullen van een stembriefje. DeVW is zeven dagen

per week geopend (ie en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Uw keuze opgeven per email via foto@zandvoortsecourant.nl.

(Vermeld ook uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig!)

Het stembriefje (zie elders op deze pagina's) invullen en inleveren bij het kantoor

van deZandvoortse Courant: Kleine Krocht 2 (tevens kantoor Printing People)

Het stembriefje invullen en opsturen naar de Zandvoortse Courant:

Hogewegjjg-i, 204.2 GE Zandvoort

De stemming sluit op zondag 4 januari. Maandag 5 januari wordt bekendgemaakt

welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt

bekroond. De winnende foto wordt op ca n va sdoek geprint en zal een jaar lang op

diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl
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Stembriefje

Ik breng mijn stem uit op foto nummer .

Mijn gegevens:

Naam

öZandvoortse
Courant

Stemmen kan ook via:

foto@zandvoortsecourant.nl

o. ^



LAVOGUE
Haar-Visagie
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' tiz/e muziek

U bent van harte welkom!

Stephanie en Nelly Wendelgelst

Maandag 22 december zijn wij extra

geopend van 9.00 tot 17.30 uur

Openingstijden:

di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur

donderdag: 9.00 tot 21. 00 uur

zaterdag: 8. 30 tot 15.00 uur

* warm/koud buffet €1 7,50 p.p.

eserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935,
mailjavannoort@hotmail.com, of aan de bar

Kerstavond 24/12 /08 niets te doen???
Onze deuren staan open!

ïoulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 -www.hetbadeendje.nl

MUS IC $ STORE

Exclusief bij

Music Store Zandvoort
Elke zaterdag dagaanbledlng
een game met 5 euro korting

deze week: GTA IV

Kerst
Keuzemenu 1 ?
A€ 31,50 ZARAS

Voorgerechten:

Groentesoep

ksftedes

Saganaiq

Hoofdgerechten

Zeetong
Lamsvlees uit de oven
Rundvlees Sttfado

Geserveerd met ritst, groenten

EN GEBAKKEN AARDARFELEN

Nagerechten:

Baclavs ijs met slagroom
Griekse yoghurt met honing en nootjes

ijs met amarena kersen

a la carte ook mogelijk

DOE
MEE,
met de

Klinkende Kerstmunt Actie
maak van januari een 2'' feestmaand

Jajiiwi ftordi voct'u rcü2e feestmaand. Want tfin 31 december ontvajip

u bij besteding van elite lOeujo een "fccrstmunC" ter vaarde tsdHï I,-.

T>hk- reuden, kinn v \o jrimuuii als grJd grbmifccn bij:

Parfumerie Drogisterij SchiuiTiheid!*!

Haltcstraatl Zandvoort

Altijd de mooiste cadeau 's

Extra koopavonden tot 21.00 uur:

zaterdag 20 - maandag 22- en dinsdag 23 december

Kerst& Kerst& Kerst

Hafewtraat tS ïamfcoert tel.: 02J-.57 120 éO

trBoudoir vy sarei'
llw handen en nagels zijn uw
visitekaartje, helemaal met de feestdagen.

Qeef uzelf (of een ander als kerstcadeau) daarom

mooie verzorgde handen en nagels.

'J(ies uit de meest natuurlijke kunstnagels

(verlenging van de eiqcn naqcls) in naturel of Jrench

^Manicure of laatje natuurlijke nagels verzorgen

voor mooie, verzorgde engezonde nagels.

'Bel voor een afspraak^

of kpm even binnen lopen

in onze vernieuwde

nagelstudio.

,F
tj*vtvnJ: ? JapL-np

j-i dut

Tféodtzafê poot Jncc&tf

rrn ilrut botrt, nrrr ifi-qant-

. if.- II. -_h « i: -.li.'! ..|i .linvUf:

3cU'ni|l|«TW^'rwiert
Bran-Jllpr ni-fl-MhiHKl.

tlnaliiTliii J91M4 va]

El-ipjiji-m e tl clmnLji'*, rtrnl dr

hmlNlr (friS! hl"*''' '" Ulub-ni-

vjunUiiMirilnp'iihtwtt

Mlr moddlm waren |irndtll§

p-mtlnl rJrmr kiipcnlnn'

Mwn> Hirnit J

u nriRinrl ntiiL Li jamt

tljifrodc frcMikjpxn?

ornnefcl u HniRriV
rjffOSI k-llk 1'iltlCllU?

Kom dun lanp in upwinkrl.

Cralr Krodil2f)b, Koniivoorl

"fhiïk npdc i*-cbH[t'

vmu.msiirilii.itl

y& ^t^m inAENÏÏWEAB

Wij wensen u fijne feestdagen

en een gezellige jaarwisseling.

Extra koopavonden donderdag 18 vrijdag 19

maandag 22 dinsdag 23 december.

1
ste kerstdag i

">''• >- --><- - ---..

HEMA

De medewerkers van
HEMA Zandvoort

FIJNE

KERSTDAGEN
en

GELUKKIG
NIEUWJAAR

HEMA Zandvoort
Raadhuisplein 1

)ok voor leuke en praktische

ado geschenken voor de

omendefeestdagen gaat u na
linger Optiek.

oals:

.rileturs

uoupen en Leesglazen

Brilkettingen

Kijkers

Meteo/buiten -hygrometers

"inrlprhoudsmiddelen voor uw bril

tuurlijk Bril en Zonnebril

LULU.slinQeroDtiek.nl

£tos
Op je voo

gratis L'Ort

L'Oréal c

tdag geopend van 12.00 -tot 17.00 uur

«at 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Zondags ook open

f\/iassage & jedicure [ raktijk

Bij inlevering van deze advertentie,

Hot-Stone massage of pedicure behandeling

Nu € 17,50 iP v^7,5Q

Rosa : 06 22 44 36 39 Carla : 06 46 09 89 19

www.massagebii rosa.nl

Oranjestraat 18, Zandvoort y

' fyl **
CV--°= REPit >.^

WENST U EEN
I GOEDLOPEND 2009!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002-ma 13:00-18:00

di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

SLIPS

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Te!. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

i^:

<p. non S&ojj

Kerstgroen
Kerststukken
Bollen op pot

Insteekmaterialen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93



GRAND CAFÉ

DE VIER

IV
Geboden
Restaurant

L.

!L

ML
IV

WIJ ZIJN KERSTAVOND EN BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND. OP 1
E EN

2E KERSTDAG SERVEREN WIJ EEN SPRANKELEND KERSTMENU!
TEVENS HEEFT U DE MOGELIJKHEID A LA CARTE TE BESTELLEN.

Wij wensen
iedereen fijne kerstdagen

en een fantastisch

2009 lïï
graag tot ziens,

luc1enne, peter en bas

Voor meer informatie kunt u even een kijkje nemen op onze website

www.deviergeboden .nl

Take Five

&»

Boulevard Pauhis Loot, pm\ 5 Zaudvoort

KERSTLUNCH 2
e KERSTDAG

€44,50

AMUSE
cappuccino van paling ^"""O&J)

PRALINE VANHUISGEROOKTEZALM
met Hollandse garnalen en crèmefraiche

WILDBOUILLON
met een garnituur van truffel en trompettes de la mort

HERTENKALF
geserveerd met hete bliksem en een saus van armagnac

en shii-take

PARFAIT VANBANYULS
met een saus van appel en vanille

Voor reserveringen: 023-5 71 6119/info@ffaz.nl

Ook in 2009 weer eenjaar lang heel veel voordelen
met de zandvoortpas!

Met de feestdagen vlak voor de deur, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.

Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit!
«.„malie eratis een Zandkorrel plaatsen.

Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

50 plus pagina door Dick ter Heijden

5oplus@zandvoortsecourant.D
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Leerlingen bezorgen kerstpakketten bij ouderen

Maandagmiddag reed de 'Strandexpres'van Victor Bol voorbij

het Huis in de Duinen. De kar was volgeladen met de Kerst-

man, leerlingen van de Nicolaasschool en maar liefst 400

kerstpakketten. De leerlingen, met kerstmuts op, bezorgden

de leuke pakketten persoonlijk bij de bewoners op de kamer.

De pakketten waren afkomstig van de Riki Stichting.

n L^-Jï Vn itCj ^^ ;

1 sr^l «
1 messTi \ mUVa^M

Mevrouw Van de Heuvel ntvangteen kerstpakket op hoor kamer

de I «ekenaatste twee

voorde kerst gaan scholieren

van basisscholen en vrijwil-

ligers van de Zonnebloem

zoeken en een kerstpakketje

aan te bieden. Dit gebeurt

in 33 plaatsen in Nederland.

De Riki Stichting heeft deze

op pad om ouderen te be- actie georganiseerd om po-

sitieve aandacht te geven

aan de oudere medemens.

De aftrap voor de actie

werd door Imca Marina ge-

daan in 's-Hertogenbosch.

In Zandvoort is daarvoor de

Nicolaasschool gevraagdom

de pakketjes rond te brengen

in Zorgcentrum Huis in de

Duinen.

Marijketen Haaf.coördinator

ZorgContact, regelde alles

met haarstafvan mensen zo-

dat iedereen een bezoekje en

een kerstpakket kreeg. Veel

blije gezichten ontvingen het

kerstpakket met wijn, bis-

cuits, kaas en allerlei lekkere

hapjes. Een leuke geste die

zeker op prijs werd gesteld.

Het was ook wel hard wer-

ken voor de jongelui want de

kerstpakketten waren door

al die gulle gaven behoorlijk

zwaar. Met wagentjes volge-

stapeld met dozen werd op

alle etages uitgedeeld. De

leerlingen zullen in de loop

van het jaar een aantal ma-

len het Huis in de Duinen

bezoeken om daar allerlei

taken te gaan uitvoeren. Op

die wijze maken kinderen

in de praktijk kennis met de

zorg voor ouderen.

De Riki Stichting heeft tot

doel het opzetten, organise-

ren en financieren van pro-

jecten die zich richten op het

verbeteren van hetwelbevin-

den van kwetsbare groepen

in de samenleving, waaron-

der ouderen. Zij doet dit altijd

in samenwerking met gere-

nommeerde organisaties en

instellingen (o.a. Nationale

vereniging de Zonnebloem,

Het Ouderenfonds, Jantje

Beton, Ronald MacDonald

Centre Only Friends). Een

zonnig kerstmoment voor

maar liefst 15.000 ouderen.

Koor Antonius in De Bodaan
Afgelopen zondagmiddag was het vrouwenkoor Antonius

in De Bodaan te gast. Ze werden door Ria Winters van de

Bodaanstichting ontvangen en voorgesteld aan de vele be-

langstellenden in de Blauwe Zaal.

Genieten van de zingende moeden

Het Antoniuskoor bestaat uit

gewoon twaalf moeders van

de basisschoolst. Antonius in

Aerdenhout, die drie jaar gele-

den spontaan begonnen met

het zingen van kerstliederen

voordejaarlijkse kerstviering

op school. Daar hadden ze

zoveel succes mee en vooral

plezier in dat ze daar mee zijn

doorgegaan. Met veel inzet

en enthousiasme hebben de

moeders onder leiding van

Carla Doorenspleet inmid-

dels een groot repertoire

opgebouwd van bekende

kerstliederen, maar ook van

Carols en zelfs een Spaanse

uitvoering.

Het optreden vooralle bewo-

ners van stichting De Bodaan

werd in deze kersttijd hoog op

prijs gesteld. De twaalf dames

hebben het zich daar niet ge-

makkelijk gemaakt want de

gezongen koorstukken waren

beslist niet de meest eenvou-

dige om goed te zingen. Met

pianobegeleiding van echt-

genoot Doorenspleet werd

het een zeer gevarieerd pro-

gramma waarin ook de be-

woners bij de vele bekende

kerstmelodieën konden en

mochten meezingen. Een zeer

geanimeerde zondagmiddag

waarvan vele bewoners heb-

ben genoten.

2e kerstdag zal de Sgt. Wilsons

Army Show de Bodaan en

haar bewoners bezoeken.

Met muziek en zang van o.a.

Glenn M il Ier, The Andrew

Sisters, Doris Day, Vera Lynn

en vele andere toppers zullen

zij rond 14.30 uur hun show

presenteren. In ieder geval

een aantrekkelijksupermuzi-

kaal programma voor de vele

muziekliefhebbers onder de

bewoners van De Bodaan.

(advert entte]

Langs deze weg wil ik iedereen b danken voor all kaarten,

bloemen en andere blijken van m deleven rond mijn operatie.

Het is voor mij onmogelijk iedere en persoonlijk te beantwoorden.

De operatie is goed verlopen, ma rik zal moeten 1 evalidereu

en dus voorlopig niet terugkomen in de praktijk.

Prettige feestdagen!

P.C.F. Paardekooper, huisarts

Schrijf in en doe mee aan

de muzikale kerstbingo

De kerstbijeenkomst op 2e kerstdag in gebouw Pluspunt

wordt dit jaar een heel bijzondere. Haal snel een inschrijf-

formulier voor deze leuke en vooral gezellige bijeenkomst

bij Pluspunt, waarbij ook met de belbus een duidelijke af-

spraak temaken is.

Een gezellige middag die

orn 13.30 begint met een

kopje koffie of thee. Om
14.00 uur volgt eer kerst-

verhaal en daarna zal Kees

Bos, bekend entertaineren

winnaarvandeCamaretten

cabaretfestival 1976, een

muzikale bingo organise-

ren waarvan iedereen veel

plezier zal beleven. Een

muzikale meezing bingo

met herkenbare muziek en

liedfragmenten die ieder-

een kent. En natuurlijk zijn

er prijsjes te winnen. Dat

hoort nu eenmaal bij een

bingo. Tussen de bedrijven

door krijgt u een kopje kof-

fie of thee en zelfs twee

drankjes naar keuzeen voor

de lekkere trek worden er

veelvuldig hapjes aangebo-

den. Een gezellige en vooral

muzikale kerstmiddag. De

kosten bedragen € 12,50.

Kerstmarkt Pluspunt goedbezocht
De zondag gehouden kerstmarkt in het Pluspuntgebouw

aan de Flemingstraat heeft zich mogen verheugen met

een leuke opkomst van belangstellenden. Al in de vroege

uren na de opening bleek de belangstelling voor de vele

opgestelde marktkramen groot. De hele dag door en ook

in de middag bleven de belangstellenden komen.

jens organisato

Koning van Pluspunt is ook

deze markt weer een suc-

ces te noemen. In alle be-

schikbare ruimtes van het

Pluspuntgebouw.zowel boven

als beneden, waren tafels op-

gesteld waarop de deelnemers

hun waren hadden uitgestald.

De gezellige koffietafel in de

centrale hal, waar ook een

kopje erwtensoep kon worden

genuttigd was steeds druk be-

zet. De stan ds hadden ook aan

belangstelling niet te klagen

er werd behoorlijk verkocht.

Toch was het wel eens druk-

ker geweest zo werd in diverse

stands gemeld. De vele mooie

zelfgemaakte kerstkaarten en

andere typische kerstarti kelen

waren royaal aanwezig. Dat

gold ook voor de vele andere

artikelen die echt onder de

titel curiosa werden aange-

boden.

Bloemenhuis Bluys, geves-

tigd in winkelcentrum Nieuw

Noord, had een schitterende

kerstboom beschikbaar ge-

steld die na de ma rkt is verloot

onderde bezoekers. De geluk-

kige winnaar van de kerst-

boom is Vincent Hoogakker.

De kerstmarkt was de laatste

rommelmarkt van dit jaar. Het

was zeker een goede stimulans

om metdergelijke evenemen-

ten in het komende jaar door

te gaan. Te denken valt dan

ook aan een kunst- en/of an-

tiekmarkt en zelfs een kinder-

ma rkt. Want ook in dit soort

evenementen moet steeds

weer een nieuwe uitdaging

zitten. Zo blijf je ook voor je

publiek interessant. Pluspunt

belooft hier binnenkort meer

overte kunnen melden.

CL



Zandvoortse toneelvereniging "Wim Hildering"
bedankt de volgende bedrijven, instellingen en personen

die hebben bijgedragen aan het overweldigende succes van

onze jubileum voorstellingen

:

"De Jantjes" op 12, 13 en 14 december 2008

Dick Hoezee

Chiel Koops

Henk Holsteijn

Nico Disseldorp

Thijs Ockersen en Robert van Alphen

Richard Feije Etalage Bureau

Hans Sandbergen Jutters museum
Martijn Olieslagers fotografie

Gemeente Zandvoort

Theo Smit theater De Krocht

Bruna Zandvoort

Alle vrijwilligers die bejaarden hebben vervoerd

Begeleiders Huis in de duinen

Loek Kiekens Belichting

Milly Zantvoort muziek
Ne derlof repro

De Adverteerders

Bestuur Agatha Kerk Zandvoort

En alle vrijwilligers van toneelvereniging "Wim Hildering
"

zowel voor ais achter de schermen.

Namens al onze leden nogmaals heel hartelijk dank!

Paul Olieslagers, voorzitter

Extra koopavonden
SS E 33 December

gBopend tot 21 .DO uur

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

3
e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ

(13 december 2008)
De heer/mevrouw Cadeau Ondernemer

Kurpershoek Boekenbon t.w.v. € 20 Bruna Balkenende

Paap-Paap Noten pakket C'est Bon

Dundas Cadeaubon t.w.v. € 15 Blokker

G. Kraaijenoord Zuivelmandje De Kaashoek

D.van der Putte Rode of witte wijn Gal] & Gal!

F. Kotter Cadeaudoos Noa Pearlev n Cacharel Part. Drog Moerenburg
van Dissel Cadeaubon t.w.v. € 15 Vis Culinair

H.Vester Fondue/gourmetschotel \ oor 4 pers. Slagerij Marcel Horneman
A.Bol Riem Beachim

L Kistemaker Fruitmandje Daniel Groente en Fruit

J.Bijl Dames of heren hakken Shanna's shoerepair

J. Leferink Bonbons doosje La Bonbonniere

A. v. Veendendaal Waardebon Vichyt.w.v.€ 20,00 Zandvoortse Apotheek

S. Lauwen Dinerbon t.w.v. € 25,00 Holland Casino

P.J. Alders Verwenbont.w.v.€ 15,00 Koffie Club Zandvoort

J.vanHerfden Waardebon t.w.v. €25,00 Kwekerij van Kleeft

A. Schoo- Stljnen Stropdas VlugFashion

M. Lelsz Grote slagroomtaart VanVessem Ie Patichou

I. Rljnders Pakket wintervoer voor b itenvogels Dobey Zandvoort

E. van Baren Ontbijt voor 2 personen NH Hotel Zandvoort

H.Hendriks Boeket bloemen BloemsierkunstBluijs

Onstein 2 kaartjes voor bioscoop Circus Zandvoort

M. Loos Varkensrollade Vreeburg

E. van Wonderen Cadeaubon € 10,00 IJzerhandel Versteeg

Alle Winnaars kriiqer, pei oor: lijk bericht

'tti(/lo tsetal XDaye

(Beste ({[anten,

(Dinsdag 23 december en 'Woensdag 24 december

vieren wij fierst 6ij ons in de sedan.

1) Sent van harte weffiom om samen met de f\erstman en zijn Fiutpje(s) te

genieten van een heeitijf^ gtas warme cfiocomeC^- istrofi rum) . glühwein,

verse envten soep, hgrstmuzief^, en dat allemaal 6rj een heertijüjvuur.

'En natüurliji\is er ooi^de gelegenheidom samen met de %erstman

op defoto te gaan. Cjraag tot dan!!!

'Feifye, SheiCa af JvlereC

Studio TotaCCare
<Potgieterstraat24

2041(PCZan&'oort

Tel! (023)5719633

Openingstijden:
(Dinsdag t/m l-'rijdag: 9.00 uur tot 17.30

(Donderdag: fyoopai oudtot 20. 30 uur

Zaterdag. 9.00 uur tot 17.00 uur

(Beauty <3ahn.ee <By Sheila
Je£ 0651822167

Openingstijden:
(Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur

laten/lig: 9.00 uurtot 17.00 uur

. fyr-tr-r,

Si

Filmprogramma
18 t/m 24 december

IKnowWherelt's@
Donderdag 18 december:

Spetterende finale van meer dan 20 jaar Jeans in

Philharmonie, Haarlem. Jeans ontstond in 1986

en werd een kweekvijvervoortalent.Het handels-

merk van Jeans is 'aanstekelijke zang en dans' en

wordt elke show weer anders ingekleed. Sinds

de oprichting hebben er honderden optredens

l gevolgd met steeds weer nieuwe artiesten.

i Kaarten vanaf €22. Voor meer info:

| www.theater-haarlem.nl.

Vrijdag 19 december:
Playbackshow bij voetbalclub SV Zandvoort

met als thema: Symphonica in Rosso! Vanaf

20.00 uur barst heffeest in het clubhuis los

met diverse optredens. Kaartjes voor de show

kosten € 7,50 en zijn nog verkrijgbaar aan

de bar van discotheek Chin Chin, waar ook de

spetterende afterparty plaats zal vinden.

Zaterdag 20 december:
Alweer de laatste Retro De luxe van dit jaar in

het Patronaat in Haarlem. Voor de lekkerste

dansplaten van gisteren, vorig jaar, het jaar

daarvoor en het jaar daarvoor moetje naar

Retro komen. DJ's El 5a Ivo en Jay Baron mixen

de nieuwste releases, de Jokkies komen VJ-en

en MarquisdeMoustacheiserookIVan 23.00

— 04.00 uur. Kaartjes kosten € 10. balie.

Maandag 22 december:

Discotheek Chin Chin organiseert Malle

Maandag voor alle scholieren die van hun

vakantie willen genieten! Het belooft een

gezellige Hollandseavondteworden met

verschillende feestzangers! Niet alleen

Ouincy (bekend van 'Morgen weer een

dag') maar ook Addie (bekend van 'Ik

kom terug') en EddyWalsh (bekend van

Heerlijk naar mijn zin') zetten de tent

CDj^a,r;Qg^Zorg daj.
T

LgJ erbij bent.
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Het kleine spookje Laban

Wat een schatje is Lilla

spöket Laban, oftewel Het

kleine spookje Laban.

Ze woont met papa

Spook, mama Spook en

kleine zusje abolina

in kasteel Goede-

morgenzon,waar de

koningen de koningin

en de kleine prins

Basboos allemaal

reuze van griezelen

houden. Niemand is bang

van Laban, terwijl hij zelf wel vaak bang is, om te

beginnen in het donker. Maar uiteindelijk wordt hij

gelukkig een stuk'spookachtiger'en brengt hij zelfs

een vriendin van de koningin aan het schrikken die

zegt niet in spoken te geloven.

Deze Zweedse kinderfilm duurt nog geen uur in

totaal, precies goed voor de doelgroep.

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften

voor particulieren en
ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453 1 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

IY
ZIMDVOORT

Presenteren samen

Do PlflYBflCKfIIOÜJ
vrijdag 19 december

Aanvang 19.30 uur in de voetbalkantine

Thema:

lYmpiionicA in rojjo
filet /petlerende optreden/

De afterparty begint om 00.J0

uur in de Chin-ChinH!

Kaarten a 7,50 verkrijgbaar door

te bellen naar 06 - 4757 2497

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Is uw dealer tijdelijk gesloten?

Dan kunnen wij voor u

klaarstaan voor onderhoud en

APK keuringen.

Alle merken,

meer dan 30 jaar ervaring!

Kijk voor de occasions

op de website.

Ka In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto'sS Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

&



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week *}&ANDVOORT

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Lijst van deelnemende bedrijven

Winkeliers:

alkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Toerkoop Reisburo optimale service

voor een Top vakantie!

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s).

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€S, -) - Pasnr

Een mooie
kerst-

gedachte...

De Toerkoop Reisburo Groep is met circa 190 ves-

tigingen het grootse samenwerkingsverband

van onafhankelijke reisbureau-eigenaren in de

Nederlandse reisbranche. Dus, is er altijd wel een-

tje in de buurt. In Zandvoort kunt u voor al uw

reizen terecht bij Toerkoop Reisburo Zonvaart.

Zin in wintersport? Of gaat de voorkeur

uit naar een mooi, warm en tropisch

exotisch land? Alles is mogelijk bij

Toerkoop Reisburo. Het boeken van va-

kanties kan via de website. Voor infor-

matie en deskundig reisadvies kunt u

ook een bezoek brengen aan de vesting

in de Grote Krocht. Sinds 1968 bemid-

delt Toer koop Reisburo in de afspraken

met alle gerenommeerde reisorgani-

saties. De klanten profiteren van een

breed pakket aan vakant iereizen, vlieg-

tickets en andere aan vu Hen de reisdien-

sten. Dit al les tegen aantrekkelijke prij-

zen en onder duidelijke voorwaarden.

Daarnaast kan Toerkoop Reisburo als

ongebonden marktpartij een objectief

en onafhankelijk reisadvies garande-

ren. Alle re is bureaus zijn up-to-date ge-

automatiseerd en beschikken over de

meest actuele informatiebronnen. De

reisadviseurs krijgen elk jaar bijscho-

ling via een intern opleidingenplan en

studiereizen omopde hoogte te blijven

van alle ins en outsvan de reiswereld-

branche. Op die man ierkunnen zij des-

*rfö'
DV00RT

kundig advies geven, waarbij zoveel

mogelijk rekening gehouden wordt

met de persoonlijke reiswensen. Per

jaar verzorgt de Toerkoop Reisburo

Groep voor bijna 1 miljoen reizigers

onvergetelijke vakanties en zaken-

reizen. Voor bijzondere vakantie-

bestemmingen en aanbiedingen

bezoek de website!

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

Toerkoop Reisburo Zonvaart een

aantrekkelijke aanbieding. Op
vertoon van u ZandvoortPas ont-

vangt u maar liefst €25 korting bij

Toerkoop Zonvaart -Zandvoort is

te vinden in de Grote Krocht op

nummer zi.Voorvrijblijvend ad-

vies en informatie: tel. 5712560,

E-ma il: zandvoort@zonvaart.nl,

website: www.toerkoop.nl/zonvaart

(ook voor boekingen).

Openingstijden:

Maandag 10.00 tot 18.00 uur,

dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot

18.00 uur, zaterdag 10.00 tot

lö.oo uur. Zondags gesloten.



->* Gemeente Zandvoort

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2008 van de ambities vastgelegd in 'Alle hens aan dek, beleidsnota

Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011.

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 december Doordevergrijzing.de extra muraliserlng en de vermaatschap-

en de verdere inweek 50 door het college genomen besluiten pel ijking van de zorg is het van belang dat de gemeente en

zijn 16 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg inspelen

de Centrale Balie en op de website. op de zich snel ontwikkelende vraag naar een breed scala van

5januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort gen en zorg.

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie

van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19,00 De visie geeft aan op welke wijze de gemeente in samen-

uur tot 20. 30 uuren wordt gehouden in de raadszaal van het werking met de woningbouwcorporatie EMM, ZorgContact,

raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt Stichting Nieuw Unicum en Stichting Pluspunt werkt aan

u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen de ontwikkeling van een lokaal samenhangend beleid op de

terreinen wonen, welzijn en zorg en uitvoering geeft aan dit

beleid. Deze samenwerking heeft inmiddels al geleid tot suc-

cesvolle projecten.

heffen op het nieuwe jaar.

Gewijzigde openingstijden

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het

gemeentehulsom 15:00 uur

Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pasom 10:30 uur

open

Het gemeentehuis is gesloten op:

- donderdag 25 december

-vrijdag 26 december

- donderdag 1 januari

-vrijdag 2 januari

Bekendmaking wijzigingen arbeidsvoorwaarden

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende

bekend.

Het college heeft in de vergadering van 9 december 2008 de

volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden

gemeente Zandvoort vastgesteld.

- Het college zal voortaan in het sociaal jaarverslag toelichten,

wanneer de mogelijkheid om de arbeidsduur naar 40 uur uit

te breiden daadwerkelijk is toegepast; dit zal vooraf met de

OR worden besproken

-Pen oktober 2008 wijzigt artikel 15:1:11 UWOen er komt een

toevoeging aan dit artikel.

- In het huidige artikel 15:1:11 tweede lid UWO wordt het

woord Rampenwet vervangen door Wet rampen en zware

ongevallen(Wrzo)

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de

gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom

te zijn vastgesteld.

Inspraak Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort

In de vergadering van 9 december 2008 heeft het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort het conceptvan

de visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort voor in-

spraakvrijgegeven. De inspraakperiode loopt van 16 december

2008 tot en met 29 januari 2009. Het concept van de visie

kunt u op ophalen bij de Centrale Balie in het Raadhuis en of

inzien op de website.

Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat mensen

(ook ouderen en mensen meteen beperking) zo lang moge j|.

zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woon-

omgev ng e" "
li ri eigen leefstijl kunnen continueren. Dit is één

Te' realiseiing van de visie is voorzetting van beleid nodig zoals

dat al op verschillende terreinen is vastgesteld, bijvoorbeeld

het levensloopbestendlg maken van woningen, het realise-

ren van projecten met combinaties van wonen, welzijn en

zorg en het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor

jong en oud en mensen met een handicap. Daarnaast moet

de komende jaren geïnvesteerd worden in woonzorgvoorzie-

ningen voor dementerende ouderen, de ontmoetingsfunctie

per wijk, participatie van bewoners, preventieactiviteiten die

bijdragen aan een gezonde leefstijl en de contacten met eer-

stelijnsdisciplines.

Meer informatie afvragen

Mw. M. Sch raven, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740412 of

m.schraven@zandvoort.nl

Belastingverordeningen 20og vastgesteld

In de vergadering van 9 december 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de volgende belastingverordemngen.

inclusief toelichting en eventuele tarieventabel. vastgesteld.

- begraafplaatsrechten 2009;

begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2009;

brandweerrechten 2009;

hondenbelasting 2009;

leges 2009;

marktgeld 2009;

onroerende-zaakbelastingen 20og;

precariobelasting 20og;

reinigingsheffingen 2009;

rioolrecht 2009.

De v

tingja;

ordeningen treden in werking op 1 januari 2009. De

ngen in de verordeningen betreffen voornamelijk aan-

gen in verband met nieuwe tarieven voor het belas-

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders

in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in

het Raadhuis en staan tevens op de website. Wanneer u meer

wilt weten over een van deze verordeningen, kunt u contact

opnemen met de medewerkers van Gemeentebelastingen

Ken nemerland Zuid, telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA

Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen afschriften van de

verordeningen tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Art 25 WRO: Vaststelling bestemmingsplan 'Strand en Duin'

Bij besluit van 27 november 2008 heeft de raad van de ge-

meente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan 'Strand

en Duin' Het bestemmingsplan is op bepaalde onderdelen

gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbesluit

ligt met ingang van 22 december 2008 voor de duur van zes

weken voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden

bij de centrale balie van het raadhuis van Zandvoort (ingang

Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar

voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeen-

komstig artikel 23 juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren

heeft gebracht, kan gedurende de termijn van de terinzage-

hgging tegen het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen

indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Postbus

123,; oMDI-

Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn be-

denkingen schriftelijk kenbaar maken bijvoormeid college van

Gedeputeerde Staten tegen de door de raad bij de vaststelling

van het plan daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van

het ontwerpbestemmingsplan.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende voormelde

termijn de bedenkingen mondeling bij Gedeputeerde Staten

van Noord Holland in te dienen. Om praktische redenen zou

een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van

de tervisielegging moeten worden gedaan. Indien van deze

mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan hiervoor telefonisch

contact worden opgenomen met Servicepunt Subsidies, Hand-

having en Vergunningen, telefoon 0800-99 86 734.

Wijzigingsplan ex. artikel 11 WRO (nieuw art. 3.6 Wro)

bestemmingsplan

Burgemeesteren wethouders maken bekend dat de gemeen-

teraad bij besluit van 9 december 2008 het wijzigingsplan ex.

artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening "Kostverlorenstraat

e. o." (locatie Ken nemerweg) heeft vastgesteld..

Hef wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, toelichting en

voorschriften en is gebaseerd op artikel 17 van het bestem-

mingsplan "Kostverlorenstraat e.
o.".Het wijzigingsplan maakt

het mogelijk om op de locatie een vrijstaande woning te

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang

van 19 december 2008 voor een ieder gedurende zes weken

tijdens de openingstijden ter inzage bij decentrale balie in het

raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

Tegen voornoemd besluit zijn gedurende de uniforme open-

bare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen ingebracht.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinza-

geligging beroep instellen tegen voormeld besluit tot wijzi-

ging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 WRO.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 200ig 2500 EA

Gemeente Zandvoort

's Gravenhage .Geen beroep kan worden ingesteld door een

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten

dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen gedu-

rende de termijn van de terinzageligging naast het indienen

van het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voor-

ziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, waardoor de werking van het

besluit wordt opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een

voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, stoop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- DrJac.PThijsseweg 13, gedeeltelijk sloop gebouw, inge-

komen 5 december 2008, 2008-232S

- Zandvoortselaan 130, slopen duivenhokken, ingekomen 09

december 2008,2008-2335.

Eienïvïld

- Groot Bentveld i, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen

10 december 20o8,20o8-234RViefase.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan artikel 3.6 WRO.

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan te verlenen voor het:

zienswijzen/bedenkingen kenba;

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet

Het college van Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort

maakt bekend.dat met ingang van 19 december 2008 ter visie

ligt hei besluit van de gemeenteraad d.d. 9 december 2008 tot

onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet.

De onttrekking heeft betrekking op een gedeelte van het

pad gelegen tussen de Herman Heijermansweg en de Ken-

plaatsen van een OV-fietsbox op het per

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 20

el Stationsplein 6 te

-205LV).

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt ver-

enigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit

een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de

gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het be-

zwaarschrift dient te zijn ondertekend enten minste te bevat-

ten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van

het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden

van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat verte-

genwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,

het volledige adres en het telefoon nummer van deze persoon.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht. Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van

een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Verzonden besluiten

ken bij Burgemeester Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Voormelde bou\ ligt met ing; 'an 19 december Bouw-, sloop- en reclamevergunningei

2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder

schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de

aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2. 2040 AA Zandvoort. U dient in de

rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd

Bentveld

-Groot Bentveld 1, maken van een aanbouv

van de woning, ingekomen 10 december 2(

Zand voort

- Zandvoortselaan 130. slopen duivenhokken, \

december 2008, 2008-233S.

Bentve :.

- Parnassialaan 24,v

2008, 2006-040RV.

anderen dak, verzonden 1

en de restauratie

De hierboven ge^oem-je aangevia^gde monumentenvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun

Verleende vrijstellingen

Zandvoort:

- Kruising Tolweg-Zandvoortselaan, vrijstelling voor gebri

als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 2008, 200

o66Vr.

- Kruising Tolweg-Dr. CA. Gerkestraat, vrijstelling voor g

bruik als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 20c

20o8-i2gVr.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar v a (023)57401 00, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uure n vrijdag 8.30-16.00 uur.

Helding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulier i óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavond opensie II ing kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: pas soorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en ierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open usse„o8oo-,8oouur

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen coll ge! o doet u via het centrale

telefoonnummer Daarbij geeft u an waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of ge wenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergun ningverlenir g op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur

Op zoek naar werk of aanbiede n van vacature?

Werkgevers en werkzoekers mak n gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden va banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

"Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl f_A-^ Spodraad Zandvoort

J5>



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Kabel-i nternet/adsl

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Re p-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf

Tra de Ard.

LidBOVAGen NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Vooral uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

204iKLZandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Garage te huur in flatge-

bouw De Ruijterstraat.

€ 145,- per maand.

06-53256274

Gezond en blijvend afval-

len met Personal-trainer.

Ook als kerstcadeau!

Tel. 06-47 298 °9°

Afslanken! Alleen of met

z'n allen? Hoe kom jij straks

(weer] op gewicht? Kijk

daar de mogelijkheden:

www.fijnaandelijn.nl. Adele:

06-22249100. Algemeen:

www.adviesinvoeding.nl

dietist@planet.nl

Jezus zegt: "Ik ben in de

wereld gekomen als een

licht om iedereen die in mij

gelooft, niet in de duisternis

te laten"(Johannes 1246).

www.godheeftulief.com

Aanbod:

gratis abonnement op ma-

gazine "De Levensstroom".

Boeiend magazine vol

met bovennatuurlijke

genezingen. Interesse?

Mail naangebed-zand-

voort@hotmail.com

Wij wensen onze lieve

kinderen en kleinkinderen,

fijne familie, alle men-

sen van de thuiszorg en

vrienden en bekenden,

helefijnefeestdagen en

een prima Nieuwjaarl

Wim en Corry van Soolingen

Touch of class. Haltestraat

15. De nn schoonheids-

salon. Beauty-Haar-en

unieke modecollectie.

Kerstaanbieding: vanaf 19

dec. Gezichtsbehandeling

v.a.€35,-en 10% korting op:

massage • harsen pedi-

cure deluxe • makeup
haar. Bel voor info: 7522470

of (voor afspraak) 06-4832

2029. "Walk in andfind

out". Maandags gesloten.

Het Pakhuis

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

van serviezen en

glaswerk tot meubels en

van kleding tot boeken.

Nu ook kerstartikelenü!

Kennemerweg 6 Zandvoort

(voormalige TZB katine)

De winkel is geopend op

don-vrij-zat 10-17 uur.

info:o6 -53693409

Woningruil. Aangeb:

ruime 2-kmrflat in

Amsterdam (Oostelijke

eilanden), 6e etage,

balkon, OV.Gevr.: woning

in Zandvoort, min. 2 kmrs.

info@swaas.nl, 06-41 43 8 201

Te koop:Chicco autostoel-

tje €25. Div. ba by en peuter-

speelgoed: ballenblaas en

ballenbaan €10 p.st. Alles

als nieuw. 06-4042 7270

Te huur in centrum Zvt:

zit/slaapk. gest/gem./voll.

inger. keuken met dro-

ger, wasm.ijsk. Badk. met

douch/wastafel/wc, CV,

eigen entree. € 625 p.mnd.

all in. Tel. 06-25015673

I vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.

Een elektrische storing, een verwarming die

uitgevallen is, een lekkage of een ander

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip

waarin direct handelen noodzakelijk is.

De ervaring leert dat de meeste storingen

vrij simpel verholpen kunnen worden,

maarwie is erop dat moment

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uurpei

injn

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen.

In afwachting van een totaal reparatie is het meest

mogelijk een nood reparatie uit te voeren. Verder a;

u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden /

klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

I
Voor informatie: 06-15.399.818

E.ma il vitaress@hetnet.nl
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VOETBAL - BASKETBAL - dames

Moeizame zege ZSC'04
Goed spelen, maar het niet kunnen uitdrukken in cijfers. Dat

was het probleem waar ZSC'04 m de thuiswedstrijd tegen

het derde team van OS Lusitanos mee te maken had. Het

spel van de Zandvoorters was prima, maar het wilde niet.

ZSC'04 begon prima en nam
al snel een voorsprong. De

Amsterdammers kwamen
echter sterk terug en wis-

ten de achterstand van

i-o weer om te buigen in

een 1-2 voorsprong. Z5C04
bleef het spel goed spelen

en wist dat de tegenstan-

der vooral gevaarlijk waren

met afstandsschoten. De

speelruimte moest daarom

dan ook zo klein mogelijk

gehouden worden. Door

deze strijdwijze wisten de

Zandvoorters de achter-

stand weer om te zetten in

een voordelige stand van 3-2.

Met nog minder dan tien

minuten te spelen, kwam
OS Lusitanos toch weer op

gelijke hoogte. Uiteindelijk

bleek keeperSandervan der

Wal met zijn inmiddels be-

faamde linkerbeen, opnieuw

goud waard. De doelwachter

schoot de beslissendetreffer

achter zijn collega waarna

ZSC'04 ondanks enkele ha-

chelijke momenten de boel

in het slot gooide.

Na afloop waren coach

Marcel Paap en aanvoerder

Michel van Marm dan ook

zeertevreden. "Het spel was

prima, maar we waren slor-

dig met de afwerking", aldus

het tweetal. Met deze winst

blijft ZSC04 in de bovenste

regionen van de tweede

klasse meedraaien.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.BJW)

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant ge ld) afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) Brims Balkenende, GroteKrothtiS

In leve ring vóór maandag 11.00 uur bete '.ent l
1 last; hip dtzsrfde week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SVP Elk cijfer, iecsiek-irr, ;i :.-,','..t' letzc: ofsprte ." e;n ..lytv; wiklc i' !notïet\

Uw(bedrijfs)naam

Uw Zandvoortpas n r.

Bloemendaal kent geen genade voor pover Zandvoort Eindelijk weer winst
Een ontketent Bloemendaal heeft afgelopen zondag geen

genade gekend voor het arme zondagelftal van SV Zand-

voort. Alhoewel onze plaatsgenoten op een verrassende

voorsprong kwamen, was het daarna voor 95% eenrich-

tingsverkeer naar het Zandvoortse doel.

op als voor rust. Toch moest

de dapper spelende keeper

Matt hijs Mans nog drie keer

een doelpunt toestaan. De

uiteindelijkeg-i stand gaf de

verhoudingen goed weer.

De eerstvolgende wedstrijd

zal pas in januari gespeeld

worden omdat de zondagaf-

deling van SV Zandvoort

geen wedstrijden hoeft in

te halen. Overige uitslagen

4e klasse D: Concordia -

Olympia Haarlem: 2-1; SVIJ

-Schoten3-2;DSK-Alliance

'22: 3-1. De wedstrijden

Zwanenburg - De Brug en

Geel Wit- Ripperda werden

Bloemendaal scoorde zoals aan betere spelers in de afgelast.

zij het wilde en liet niets heel zondagselectie ontbreekt,

van deZandvoortseverdedi- Na rust kregen de reserves Zaterdag

gingslinie. Bij rust was het van Bloemendaal van hun Het zaterdagelftal van SV

stand al opgelopen tot 6-i. coach de gelegenheid om te Zandvoort is zaterdag-

Jamal keek er gelaten naar laten zien wat zij in huis had- middag voor niets naar

en kon er niets tegen doen, den. Hierdoor liep de schade Amsterdam Noord afge-

simpelweg omdat het hem voor Zandvoort niet zo snel reisd.Toen de heren zich aan

v *m.A
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het omkleden waren voorde

warming-up, kregen ze te

horen dat de scheidsrech-

ter het veld had afgekeurd.

Er waren dermate veel plek-

ken die nog bevroren waren

dat hij het te gevaarlijk

vond om de wedstrijd door

te laten gaan. Onverrichter

zaken konden onze plaats-

genoten weer terug naar

Zandvoort. Voor het zater-

dagelftal staat komende
zaterdag om 14.30 uur op

Sportpark Middenmeer in

Amsterdam de inhaalwed-

strijd tegen WV-HEDW op-

nieuw op de agenda. Het is

nu de derde keer dat deze

wedstrijd gepland staat.

Overige uitslagen 2e klasse

A: DVVA - Amstelveen: 4-0;

Marken -WV-HEDW: 5-0 en

ZOB - Kennemerland: 0-2.

Dewedstrijden HCSC-ZCFC

en Monnickendam - 5wift

werden eveneens afgelast.

Resultaten bridgecompetitie

Een grote verrassing deze keer in de A-lijn op de woensdag.

Niet het gedoodverfde paar Molenaar-Brandse eindigde

bovenaan, doch deze keer was de eerste plaats voor de da-

mes Renate Koper & Loes Verburgl

De start was niet geweldig

maar met verder gedegen

spel wisten zij met slechts

1,5% de heren Hogendoorn

&VanderMeulen voor te

blijven. Nell Boon& Eu gen ie

Spiers werden keurig derde.

Vier paren moeten helaas

degraderen en hun plaatsen

worden ingenomen door

paren, die al eerder in deze

lijn hebben gespeeld, na-

melijk Red i de Kruyff &Jan

Kleijn (met overmacht}, de

nieuwe combinatie Wil van

Dillen & MarianneGiliam,

Margreet van Kuik & Kees

BlaasenMiekeKleijn& Bart

Overzier. Vanuit de B-lijn

zijn eveneens vier paren ge-

dwongen een trapje lager

te gaan speler, hoewel de

C-lijn een zeer lastige is om
te promoveren vanwege de

mix van geroutineerde en

pas beginnende bridgers.

Deze keer slaagden hierin

het beste Cor de Fost& Erna

Meijer (die ook niet in deze

lijn thuishoorden}, Tineke

Drenth & Ger Polm en de

heren Roel Bosma&Jennes

Daniels door een fraaie sco-

re van 67,5% nipt voor hun

dames Lilian Bosma & Coby

Daniels.

In de vorige donderdagmid-

dagcompetitie eindigden

Hans Hogendoorn & Peter

Weijers in de A-lijn met

slechts een verschil van

o,i% op de eerste plaats en

dat vonden de heren waar-

schijnlijk toch te gevaarlijk.

Met een tandje extra erbij

werd nu het verschil met

nummer twee, Dick Polak

& Martin Vergeest 22,5%,

dieophun beurt bijna 20%
afstand namen op Ingrid

van Leeuwen & Fini van der

Me uien. Bij deze competitie,

die uit vier lijnen bestaat,

promoveren slechts drie

paren en vanuit de B-lijn

zijn dit Richard Kerkman

& Geert Veldhuisen (met

wel zeer wisselende re-

sultaten), Maria Emrnelot

& Ineke Kerkman en Ton

Effern & Joop Engelkes.

Het 'gevecht' in de C-lijn

gaf veel spanning te zien,

want de eerste drie paren

ontliepen elkaar niet veel.

Uiteindelijk gaan als eersten

over Armand d'Hersigny &
Wim Veldhuizen, gevolgd

door Lavina Bosschert, die

nu met Christien Huesken

speelt en Nel Kooij & Louis

Schuurman. De D-lijn gaf

een ruime overwinning te

zien voor Bep Pellerin & len

Rooij mans, die naarde C-lijn

vergezeld worden door

Gonny Mul & Nanning de

Wit en John van Deutekom

& Rieneke Zwarts.

VERSCHIJNINCSDATA

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:

Week 52: woensdag 24 december - Week 1: woensdag 31 december

Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur

Na een reeks van 'net aan' nederlagen, hebben de dames

van the Lions eindelijk weer het zoet van de overwinning

mogen proeven. In Zandvoort waren de dames van het

hoofdstedelijke US 2 niet opgewassen tegen onze plaats-

genoten die in de persoon van Sabine Dijkstra (21 punten)

eindelijk weer eens de topscorer hadden.

Het verschil werd met name

in het derde kwart gemaakt

toen Lions 11 punten meer

dan hun tegenstandsters

lieten aantekenen. Echterook

het eerste kwart was duidelijk

voor de Zandvoortse dames

met onder andere een drie-

punten van Sabine Dijkstra.

In het tweede kwart kwamen

de US-dames terug toen de

Zandvoortse puntenmachine

even stokteen sloten de eer-

ste helft zelfs met één punt

voorspong af, 24-25.

In het derde kwart kreeg

coach Richard Koper zijn da-

mes weer in het gareel. Met

snelle uitvallen door onder

andere Martine Loos werd

een degelijke voorsprong

opgebouwd die maximaal 12

punten bedroeg. Het laatste

kwart was eveneens duidelijk

voor de thuisploeg waardoor

een redelijk grote overwin-

ning kon worden bijgeschre-

ven, 68-51.

Komende zaterdag spelen de

dames in Den Helder tegen

het ongenaakbare FAC dat

nog ongeslagen bovenaan

staat in de ie rayon klasse.

Die wedstrijd begint om
20.30 uur.

ADVERTEERDERS
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G reeven. Makelaardij o.g. Mus ie Store

Huisartsen Centrum Zandvoort Parfumerie Moerenburg

IJzerhandel Zantvoort Rosarito

Jobtide Shanna'sShoe Repair

P.van Kleeff & Leatherwear

Plonv'; Haarwinkel SlingerOptiek

Pluspunt Boomhut Zaras. Café Restaurant

JS>



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 023-5 715 715 EÏ3 WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie

Van Speijkstraat 25
Wat een ruimte!

Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in de

20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het

woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree.

Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en het

centrum van Zandvoort.

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken

Goed onderhouden

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Woon oppervlakte ca. 165 mz

Vraagprijs: €398.000,-
<S>

Trompstraat 15/6

Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken en genieten

van het fantastische uitzicht op boulevard, strand en zee.

Heerlijk balkon op het Zuid en. In dit in 2007/2008 volledig gerenoveerde

2-kamer appartement (v.h. 3 kamers) op de 3e verdieping van complex

"Tromp-Borgh" is alles nagenoeg nieuw!

• Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex

• Berging op de begane grond, bood schappen lift

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: €245.000,-
&>

Van Speijkstraat 2/37

Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op

het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op

het zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.

De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum,

station en het strand.

Multifunctionele ruimte van ca. 41 m2
op de 3' etage met openslaande

deuren naar aangrenzend zonnige dakterras

Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder

Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren

Gebruiksoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs € 359.000, -

Gratis brochure
In deze advertentie worden de aan-

geboden objecten kort omschreven.

Indien u geïnteresseerd bent in één

van deze objecten, belt of mailt u dan

gerust met ons kantoor voor een bro-

chure met uitgebreide informatie.

Tevens kunt u onze website bezoeken

WWW.CVL.NU hier kunt u een br

downloaden en een virtuele tour door

maken.

Wilhelminaweg 10
In het groene hart van Zandvoort op 472 m2

eigen grond gelegen zeer

charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar

1 924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning

beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vormige woonkamer

met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage

annex hobby ruimte en oprit voor meerdere auto's.

Moet van binnen worden gezien!

Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.

Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing

Gebruiksoppervlakte ca. 230 m2
,
perceel o ppervl. 472 m2

Vraagprijs € 725.000, -

terras en balkon

ii »i ii n
...,.._<p „.f i.

<Ö>

tour door het object

Ronald Ketellapperstraat 35
Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom dan

naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke Park

Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen met ach-

terom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de binnentuin

van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers, een lichte

woonkamer met half open woonkeuken en ook de inpandige parkeerplaats

willen wij niet onbenoemd laten.

• Bouwjaar 2000

• Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer

• Woonoppervlakca.90m
2

Vraagprijs €269.000,- (Incl. parkeerplaats)
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Zandvoort beleefde een druk Kerstweekend

Afgelopen weekend stond Zandvoort bol van

de evenementen. Zowel vrijdag als zaterdag

stonden in het teken van de kleinste Zandvoor-

tertjes. Natuurlijk waren er op zondag de beide

kerstconcerten, die van Classic Concerts in de

Protestantse kerk en die van Jazz in Zandvoort

in De Krocht. Maar ook het Zandvoorts Man-

nenkoor, I Cantatori Ailegri en een afdeling van

Keep them rolling hadden alles uit de kast ge-

haald om de mensen te entertainen. Zandvoort

liep bijna over van de toeristen die samen met

de inwoners van al die gratis evenementen en

het fraaie weer met volle teugen genoten.

van Keep them

rolling hadden

over belang-

stelling niets

te klagen. Hun

sch itterende

oorlogsvoer-

tuigen ston-

den op het

Gasthuisplein

dan nerk

A
]ivB.i>,ini

•Oliebol naturel €0,85

•Oliebol met stukjes

appel € 0,85

•Appelbeignet€ 1,25

• Sneeuw bol

{oliebol met slagroom) € 1,50

Wij wensen u
fijne kerstdagen

BBBB
Kerstweekend

'Kent viel ditjaar il

een paar dagen

Zandvoort

eerder'

Op vrijdagavond begon het

voorde kleinste Zandvoorters.

In de Protestantse kerk trad

het kinderkoor 'Kinderen

van de kust' op. Zij hadden,

samen met leerlingen van

de Oranje Nassauschool, de

musical 'Het meisje met de

zwavelstokjes' ingestudeerd.

De kinderen konden op za-

terdagavond weer een keer

naar het centrum om deel

te nemen aan de sprookjes-

wandeling. Maar liefst 270

kinderen, met ouders, groot-

ouders en wat dies meer zij,

namen deel aan deze zeer

geslaagde avond.

Zondag
Het Zandvoorts Mannen koor

je toch dat het

plein een beetje

'doods' is. Maar

toch werden er

veel foto's ge-

maakt van de

tentoongestel-

de voertuigen

en genoten ze van de rond-

rit door het centrum die na

op zondag. In De Krocht trad

Ronald Douglas op met het

trio van Johan Clement en

de stichting Classic Concerts

had voor haar kerstconcert

De Biltstars geëngageerd.

Hoewel het in De Krocht niet

helemaal vol was, Douglas is

weliswaar bekend maar min-

der dan het koor in de kerk,

traden de Biltstars voor een

zo goed als volle kerk op. Bij

elkaar een kleine 400 men-

sen waren op de beide con-

certen afgekomen.

gaf op zondag in de muziek- en haar gasten een gratis

tent op het Raadhuisplein kerstconcert aan te bieden.

een kerstconcert. Een goot Dat viel in zeer goede aar- afloop veel bekijks kreeg.

gedeelte van het koor, het de gezien de drukte op het

hele koor zou bijna niet in Raadhuisplein.

de muziektent passen, was

gekomen om Zandvoort Ookdemannen (endedames!)

Dat klassieke muziek en jazz

elkaar niet echt bijten bleek

uit de beide kerstconcerten

Ondertussen was Jan

Versteege met zijn I

tatori Ailegri overal ii

centrum aanwezig oir

hun stemmige kerstm

geld voor de minde

deelde inwoners van

Kennemerland intezarr

Met hun prachtigesten

hadden zij veel bekijks.

Peter

Zuid

e:e:\

BETER MOBIEL

wensen u

prettige feestdagen

en een goed 2009

LAATSTE WEEK
BELASTINGVOORDEEL

BIJ AANSCHAF NIEUWE BRIL

EN
50% KORTING

OP COLLECTIE 2008
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

P
5 januari

euwjaarsrecept ie Gemeente Zandvoort

Ooü u bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie staat in de gemeente -advertentie in deze krant

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open - wanneer dicht?

U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

ü



FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden

bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van

Catharina Adriana
van de Graaf-Stoffelen

~ Cato ~

weduwe van Wilhelmus Hendricus van de Graaf

10 maart 1919 19 december 2008

Ellen t enHoward

Ingrid t

Stefanen Gosia

Nathalie

Bas, Gina Sophia

Robert enAnja

Michel en Karin

Thom, Nadia

Co rresp onde ntiead res

:

Fam. M. van de Graaf

Gijsbrecht van Aemstelstraat 11

2026 VA Haarlem

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Arie Bol
1 30-12-2003 30-12-20

Jebent wel weg

maar toch bij ons

in ons hart.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

_~ Verzorging van overledene^^f
- Begeleiding voor natiestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare -

Dag en nacht bereikbaar

023-7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. SefeWeitzer

Voor een stijlvol)!? i\'i \v rzorgde uitvaart

UZZ
IJltvaaur^[)iu:L:b\ i üxim Zanijvchjiji

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

nhaarlem.nl

flJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

Bedroefd om zijn heengaan, maar met

dankbare herinnering aan de liefde die hij on;

heeft geschonken, geven wij u kennis dat van

ons is heengegaan mijn allerliefste, onze lieve t

bijzondere vader, opa en overgrootvader

Hans Elsinga

assenaar, 22 juli 1934 t Zandvo

Loek t in dankbB

decemb

Zandvoc rt Joliet

M ent-Jan

Stockho m Hans
Mi

Pete

cha,

ren Mo
Noah

SahTiiii:: deB ihia: Mare

M
den
rtha

Sylvia

Dayn;i

Den Haag: Astrid en Wim
Jennifer en Marvin

Maggiejane

Dax

Bentveld: Mike enjoke

Cheryl, Charlotte

Jolien Feterson

Lorentzstraat 115

2041 RC Zandvoort

Hans is thuis. Er is gelegenheid om even langs te

komen in de Lorentzstraat 115 te Zandvoort op zondag

28 december van 16.00 tot 18.00 uur.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op maandag

29 december 2008 om 14.30 uur in de aula van de

Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te

Zandvoort, waarna aansluitend de bijzetting in het

familiegraf aldaar zal plaatsvinden.

Na afloop v::n de plechtigheid is er gelegenheid oin elkaar

bij te praten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

WATERSTANDEN
Hoog Laag Hoog Laag

DECEMBERW
Wo 24 01.14 09.26 13.35 21.45

Do ti 02.15 10.05 14.25 22.55

Vr 26 03.06 10.55 15.05 23.24

Za 27 03.35 11.24 15.46 23.55

Zo 28 04.16 12.06 16.19

Ma 29 00.24 04.46 12.15 16 56

Dl J0 00.56 05.15 12.55 17 30

Wo ïl 01.20 05.49 13.36 17 55

:«i o

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

BURGERLIJKE STAND

Door omstandigheden heeft de afgelopen twee weken

geen burgerlijke stand in deze krant gestaan. Vandaar

dat nu de gegevens VAN 29 NOVEMBER TOT EN MET 19

DECEMBER 2008 gepubliceerd worden:

Geboren:

Julian Pieter Arie, zoon van: Willemse, Hendrikus Gerardus

Wilhelmus en: Paap, Helen a Johanna.

Tij n, zoon van: Lange, Marcel Heinz en: Kraal, Mirte.

Isa Juliette, dochtervan: Minke, Aschwin JohannesemPeijs,

Est her.

Anouk Hol ly, dochter van: Hollander, Jörgen Sylvester en:

Basnett, Michel ie Nicole.

Floor Noël, dochter van: Lauwen, Daniel en: van Scheers,

Suzanne.

Roos Willem ij n, dochter van: 5e bregts, Simon Piet er en: Paap,

Martine Johanna.

Goran Maximillian,zoon van:Sharafbayani, Burhan Hassan

Ahmad en:Sharafbayani, Heidi.

Overleden:

CastienJacobusJohannes, oudgöjaar.

Schniedewind geb. Paap, Hendrika,oud 8i jaar.

Zwemmer, Al bert, oud 84. jaar.

Wagen aa r, Ch rist iaan Johannes, oud 79 jaar.

Halderman, Hendrikus, oud g6jaar.

Da broek geb. Pimentel, Marie, oud 73 jaar.

Andela geb. van de Steeg, Hendrika Gerarda Catharina, oud

86 jaar.

Boerema,Gerhardus Hendrik, oud 83 jaar.

de Leeuw, Michel, oud 80 jaar.

Kunkeler, Willem, oud 65 jaar.

Sa ris geb. de Lange, Maria Catharina, oud 84 ja ar.

Draijer geb. Gedaan, Alberdina, oud g^jaar.

Krippendorf, Wilhelm, oud 77 jaar.

van Dam,Theodorus,oud 66jaar.

de Vries, Lam bert Klaas, oud 71 jaar.

49 e Nieuwjaarsduik

in teken van Duchenne
Op donderdag 1 januari zal voor de 49e keer de Zand-

voortse nieuwjaarsduik bij strandpaviljoen Take Five

worden georganiseerd. Het is de oudste nieuwjaarsduik

van Nederland, die de laatste jaren duidelijk aan popu-

lariteit heeft gewonnen.

Inschrijven is gratis en kan

op de dag zelf vanaf 12.30

uur. Rond 13.30 uur zal dan

voor alle deelnemers een

warming-up gehouden wor-

den. Om 14.00 uur zal het

startschot voor de 49e keer

klinken. Na afloop is een

spetterende Après ski party

in defeesttent.

Komende duik zal een the-

ma kennen: Duiken voor

Duchenne. Het organisatie-

comité en OVZ-voorzitter

Virgil Bawits willen graag

komen tot het oprichten

van een 'Club van ïoo'.Voor

minimaal € 10 kan iedereen

lid daarvan worden. Met de

'Club van 100' willen zij aan

heel Nederland laten zien

d;nt Zandvoort bestaat uit be-

op de juiste plek! Ze roepen

iedereen op lid te worden

door een bedrag te spon-

soren. Daarvoor krijgt men

het speciale nieuwjaarsduik

T-shirt met daarop een eigen

vermelding. Van het sponsor-

bedrag gaat 100% naar het

goede doel want de T-shirts

worden gesponsord door de

leden van de ondernemers-

vereniging.

Inmiddels is de eerste deel-

nemeraan de 'Club van ioo'

reeds gevonden. Het team

van kapsalon Headsigns

ondersteunt 'Duiken voor

Duchenne' van harte maar

twijfelt of ze zelfde zee in dui-

ken. Wie ook een bijdrage wil

doen kan contact opnemen

via info@ondernemendzand-

rakken mensen met het hart voort.nl of 06-55144389.

i

Het team van Kapsalon Headsigns )&(W**

CARTOON

VROLIJK KERSTFEEST

Zandvoortse Courant nummer 52* 24 DECEMBER 2008

De Zandvoortse oorlogsjaren

Eén van de laatste activiteit rondom de film Oorlogswin-

ter was een presentatie afgelopen zondag van de Bab-

belwagen in de bioscoop van Circus Zandvoort. Marcel

Meijer liet in 5 kwartier de afbraak en de wederopbouw

zien van de badplaats.

door Nel Kerkman

Er was veel belangstelling

voor de digitale vertoning

van de Babbelwagen. Dit

keer niet in hotel Fa bermaar

heerlijk relaxt op de rode bi-

oscoopstoelen. Het begon

met het vertonen van de

grandeur die Zandvoort voor

WO lihad.Statige hotels en

mooie huizen met veranda's

met een brede boulevard

waar men toentertijd nog

zonder verkeer heerlijk kon

flaneren.

Defoto'stonen het begin van

de oorlog waar het leven ge-

woon doorging. In de nacht

van 13 op 14 augustus werd

de joodse synagoge aan de

Dr. J. Mezgerstraat opgebla-

zen en de handen van het

Christusbeeld.dat stond in de

tuin van Huize Sterre der Zee

aan de Hogeweg, werden af-

gehakt; toen ging men besef-

fen dat het menens werd. In

maarti942 werden 153 joodse

gezinnen van Zandvoort naar

Amsterdam geëvacueerd.

Vanaf daar volgde de depor-

tatie naar de vernietigings-

kampen. Slechts enkelen over-

leefden de oorlog en keerden

vervolgens naar Zandvoort

terug. Via de foto's kon men

de bouw van de bunkers zo-

als 'Schtellung Zander' zien.

In 1942 ging het slopen van

de gebouwen aan de zeezijde

door. Zelfs de beeldbepalende

watertoren moest er, op 17

september 1943, aan geloven.

Hetstrandwerd afgesloten en

de bevolking van Zandvoort

moest evacueren. Ook hier

bekende beelden van de wa-

tertoren met het kale gebied.

Na de oorlog werd de weder-

opbouw ter hand genomen.

De fraaie bouwstijl van hui-

zen en hotels zijn voorgoed

verdwenen en hoge flats

veranderden de skyline van

Zandvoort. Aan deopmerkin-

gen links en rechts te horen

vindt iedereen dat jammer.

Helaas, het is niet anders, wat

ons rest zijn foto's en daar

moeten we het mee doen.

Het was een goed initiatief

van de Babbelwagen om alles

chronologisch te vertonen.

Voor degene die het gemist

hebben, is een herhaling van

het getoonde misschien een

optie. Het is het overdenken

zeker waard.

Nieuwe huisnummers komen er aan
Binnenkort ontvangen vele inwoners nieuwe nummerbordjes voor de nieuw aange-

maakte officiële adressen. Die adressen zijn bepaald door de gemeente, die daartoe is

verplicht door de nieuwe wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Deze wet

vereist een officieel adres voor ieder verblijfsobject binnen de gemeentegrenzen.

Voor heel Zandvoort zal in

2.500 gevallen een nieuw

huisnummer worden toe-

gekend. De kosten voor de

huisnummerborden zijn

begroot op € 25.000 (€ 10

per adres). Wie zo'n nieuw

nu rn merbordje ontvangt is

verplicht om het op te han-

gen. Gemeente Zandvoort

werkt hard om op tijd de

BAG op orde te hebben.

Waarschijnlijk medio 2009

zal deze wet in werking

treden. Doel is het func-

tioneren van de overheid

te verbeteren. Het maat-

schappelijk effect is onder-

meer dat fraude beter kan

worden bestreden en ge-

gevens sneller beschikbaar

zijn voor de handhaving

van de openbare orde en

veiligheid.

Op dit moment is de ge-

meente bezig met het

'opbouwer' van het adres-

senbestand voor de BAG.

Gebleken is dat er ver b lijfs-

objecten zonder officieel

adres zijn. Eveneens is ge-

constateerd dat er ver b lijfs-

objecten zonder adres zijn

die wel een adres moeten

krijgen. Het gaat hier met

name om zomerhuisjes,

bedrijfswoningen, opslag-

ruimten, garages, transfor-

matorhuisjes en dergelijke

objecten. In de dagelijkse

praktijk was aan dit soort

objecten,voorna me lijk voor

belastingtechnische doel-

einden, al een adres toege-

kend. Met dit besluit wor-

den de adressen voor deze

objecten alsnog officieel

vastgesteld. De nummering

vindt plaats zoals is voorge-

schreven in de Technische

uitvoeringsvoorschriften

naamgeving en numme-
ring 2006.

Volgens mij...

zijn er rond de feestdagen

veel engeltjes op aarde. Ik

kwam er één tegen bij de

kapper. Via de spiegel zag ik

hoe een vader met zijn kind

kordaat de kapperszaak bin-

nen stapte. De peuter had

mooie lange, blonde krullen.

Ik vond het een beeldig ker-

stengeltje.

De vader vertelde tegen de

kapster dat hij het spuugzat

was om elke keer weer uitte

leggen dat hij geen dochter

maareen zoon had. Daarom:

weg met de krullen, lekker

kort. De vader zette het en-

geltje met een zwaai in de

kindvriendelijke kappers-

stoel. De engel veranderde

in een krijsende bengel. De

kapster knipte onverstoord

krul voor krul af. Het slacht-

offertje liet het er niet bij

zitten en protesteerde luid-

keels. Ondertussen wrong hij

zich in allerlei bochten om
uit de fraaie stoel te klaute-

ren. Ik kreeg het er Spaans

benauwd van. Met enge-

lengeduld knipte de kapster

verder. Met een rood hoofd

hielddevaderhetkoppievan

z'n zoon stevig vast. Opeens

zei de man met een zucht:

"stop maar ik ben het zat.

Hij ziet er eindelijk als een

jongen uit!" Het manneke

liep hevig nasnikkend snel

richting deur. In z'n handje

had hij een kleverige lollydie

vol met blonde haren zat. De

vader rekende tevreden af.

Toen ik thuis kwam ging de

telefoon. Mijn dochter ver-

telde me trots dat het haar

van Madelief lang genoeg

was om een haarspeldje in

te doen. Zo kon iedereen zien

dat Madeliefje een meisje

was in plaats van een liefjon-

gentje. Tijdens haarverhaal

moest ik glimlachen en ver-

telde het drama bij de kapper.

"Je moet er geen probleem

van maken. Wat de één te

veel heeft, heeft de

ander te weinig", j;

zei ik "trouwens E

wat maakt het uit? J;

Volgens mij zijn en- *
geitjes onzijdig." Z

J>



KERKDIENSTEN

WOENSDAG 24 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

23.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastor D. Duijves

23.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

19.00 uur pastorC. van Polvliet

21.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

DONDERDAG 25 DECEMBER (1* KERSTDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C.van Polvliet

ZONDAG 28 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds.C. Meijer uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

Viering in Antonius te Aerdenhout

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

WOENSDAG 31 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

19.00 uurds. mr.J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

18.00 uur pastor D.Duijves

DONDERDAG 1 JANUARI
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

Hoera! Hoera!
Ramon wordt 27 December

18 jaar!

Gefeliciteerd

Han, Bibi

& Paco

Graag willen we iedereen

bedanken die 20 december
tot een prachtige dag

gemaakt hebben.

Guus en Hetty van der Mije

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoorten Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht i • 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag og.oa- 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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qefufcfóq Nieuwjaar!
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Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 1 3.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 1 9.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat? - 2042 CH Zandvoort -Tel. (023) 571 58 47
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De heer/mevrouw Cadeau Ondernemer

Roselveans Boekenbon t.w.v. € 20 Bruna Balkenende

t. Haccau Noten pakket C'est Bon

Castien Cadeaubon t.w.v. €15 Blokker

F.P Zwaanswijk Zuivelmandje De Kaashoek

H. Koel Rode of witte wijn Gall&Gall

J.C.A.Smid Cadeaudoos Noa Pearle (C acharel) Parfumerie Moerenburg

A. Dirkx Cadeaubon t.w.v. € 15 Vis Culinair

M.Crabbendam Fondue/gourmetschotel (4pers.) Slagerij Marcel Horneman
Huijboom Riem Beachim

T.van de Linden Fruitmandje Daniël Groente en Fruit

LVoesenek Dames of heren hakken Shanna'sshoerepair

A,A. Meijer Bonbonsdoosje La Bonbonniere

E. Rijnders Waardebon Vichy t.w.v. € 0,00 Zandvoortse Apotheek

J.M. Bausch Dinerbon t.w.v. € 25,00 Holland Casino

H.Ekst Verwen bon t.w.v. € 15,00 Koffie Club Zandvoort

A.A. Werk Waardebon t.w.v. € 25,00 Kwekerij van Kleeft

C.Keur 2 t-shirts VlugFashlon

LM. Nelhls Grote slagroomtaart VanVessem Ie Patlchou

H.Brokmeier Pakket wintervoer voor bi itenvogels Dobey Zandvoort

Omar Ontbijt voor 2 personen NH Hotel Zandvoort

C.J. Sandbergen Boeket bloemen Bloemslerkunst Bluijs

JJ.de Kruijf 2 kaartjes voor bioscoop Circus Zandvoort

H. van Gameren Varkensrollade Vreeburg

J. Busscher Cadeaubon €10.00 IJzerhandel Versteeg

Alle Wtowarskrijgen per oonlijk bericht

Woonwensenonderzoek van

gemeente en woningcorporatie
De gemeente Zandvoort en woningcorporatie EMM (per

1 januari De Key), zullen in samenwerking met regionale

gemeenten en andere wooncorporaties vanaf 1 januari

aanstaande een woonwensen onderzoek in de regio

Kennemerland starten. Hierdoor zullen de woonwensen

kenbaar worden van een groot aantal inwoners.

Circa 600 willekeurig geselec-

teerde Zandvoortse inwoners

zullen worden gevraagd om
aan een gedeelte, Zandvoort

afhankelijk, van het onder-

zoek deel te nemen door

middel van een interview. De

geselecteerde Zandvoorters

krijgen vanaf medio decem-

ber een uitnodiging om deel

te nemen aan het onder-

zoek. De resultaten van het

onderzoek worden gebruikt

om meer inzicht te krijgen

in de woonwensen van de

bewoners in Zandvoort. De

gemeente Zandvoort en de

corporatie gebruiken de ge-

gevens om het huidig woon-

beleid te actualiseren en het

toekomstig woonbeleid erop

af te stemmen. Het onder-

zoek kan ook voor een opti-

male afstemmingtussen het

woningbouwprogramma en

de woningbehoefte zorgen.

Het onderzoek bestaat uit

interviews die thuis, telefo-

nisch of via internet kunnen

worden afgenomen. Het be-

vat vragen over de kenmerken

en de waardering van de hui-

dige en gewenste woonsitu-

atievan bewoners. Daarnaast

worden ook een aantal vragen

gesteld over werk, vrijetijds-

bestedingen de behoefte aan

zorg en hulp bij het wonen.

De gemeente Zandvoort sluit

aan bij het WoonOnderzoek

Nederland dat het ministerie

van VROM en het Centraal

Bureau voor de Statistiek ie-

dere driejaar uitvoert. In 2006

heeft de gemeente Zandvoort

samen met de toen nog wo-

ningbouwvereniging zijnde

EMM ook meegedaan.

Afscheid Peter Mieb al ides

Afgelopen donderdag heeft Peter Michalides in 'zijn' casino afscheid genomen van Hol-

land Casino. Michalides is bijna vier jaar directeur geweest in de Zandvoortse vestiging

van de monopoliehouder van Nederland. Door veranderingen in de organisatie van het

landelijke bedrijf moet hij weg en wordt opgevolgd door Jan Phillippen die tevens direc-

teur wordt van de vestigingen in Amsterdam en Schiphol.

.
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Michalides is naarZandvoort

gekomen om de verhuizing

van het casino in onze woon-

plaats naar Haarlem moge-

lijk te maken. Hij ontpopte

zich als een voorvechter voor

meer culturele en sportieve

evenementen in Zandvoort.

Die mogelijkheid bood hem

het Casinofonds dat na af-

spraken tussen gemeente en

Holland CasinoZandvoort in

het leven was geroepen. Ook

hield hij zich via allerlei stich-

tingen bezig met het promo-

ten van Zandvoort en het

aantrekkelijker maken van

Zandvoort voor de toeristen.

Door middelvan de Stichting

Zandvoort Promotie had hij

ook een behoorlijke vinger in

de pap bij het stichten van de

nieuwe VW Zandvoort, een

logisch gevolgvan zijn werk-

zaamheden in Limburgwaar

hij aan dewieg heeft gestaan

van de stichting van één grote

VVV door het samenvoegen

van 22 plaatselijke VVV's.

Michalides zal niet voor

Zandvoort 'verloren' gaan.

"Ik ga nu eerst de procedure

afwachten. Er is een sociaal

plan gemaakt en een rege-

ling voorgesteld. Daarna zal

ik weer elders aan de slag

gaan. Ik was niet verbaasd

dat het kwam, wel over de

snelheid waarmee het ge-

beurde. Ik woon in Limburg

maar heb bijna 30 jaar in

Zandvoort gewoond, meer

dan de helft van mijn leven. Ik

blijf echt wel met Zandvoort

verbonden bijvoorbeeld door

het coachen van deVW.Jan

(Phillippen, red.) houdt geluk-

kig net als ik ook van evene-

menten dus de sponsoring

van bijzondere evenementen

zou in goede handen moeten

zijn", zei de geëmotioneerde

Michalides na afloop. Wij

hopen nog veel van hem te

horen in combinatie met het

'product' Zandvoort.

Bijzondere vondst aangeboden
Niet alleen opTexel zijn er braamvissen aange-

spoeld. Ook bij het Juttersmu-ZEE-um is deze

bijzondere vis binnen gebracht. De zeebraam

was gevonden aan de vloedlijn bij de rotonde.

Zeebramen.of Bramidae, zijn oceanische vissen

met hoge, zijdelings afgeplatte lichamen.Van de

ongeveer achttien soorten die in deze familie

beschreven zijn, kunnen er vier in de Europese

wateren voorkomen. Bij bepaalde weersomstan-

digheden komen de vissen in te ondiep koud wa-

ter en spoelen dan aan. Bij de vondst leefde de

vis nog en is direct in het zeeaquarium gedaan

maar heiaas heeft hij het niet gered.

Het Juttersmu-ZEE-um is beide kerstdagen en

tijdens de kerstvakant ie van i;j.oot/rm6.oouur

geopend.
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Iet OOG en OOR -jft

Heeft 11 tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant. nl (of bel 5732752)

Hulp nodig?

Bij telefonische hulpdienst

Sensoor blijkt uit gespreks-

onderwerpendat in decem-

ber eenzaamheid.zorgen en

verdriet een reden is om te

bellen. Tijdens de feestda-

gen en dejaarwisselingzijn

devrijwilligersvan Sensoor

dag en nacht te bereiken.

Bellers hoeven geen naam

te noemen als ze hun

hart even willen luch-

ten en kunnen rekenen

op geheimhouding. Het

telefoonnummer van

Sensoor Haarlem is:02^

-547H71 en kan 7 dagen

per week, 24 uur per dag

worden gebeld. De hulp-

dienst is ook bereikbaar

via het landelijke num-

mer 0900 -0767 (5 cent

perminuut).

Kerstmusical

In de Protestantse kerk

waren afgelopen vrij-

dagavond heel veel kin-

deren aanwezig om het

kinderkerstfeest te vieren.

Vooraf aan de musical over

het meisje met de zwa-

velstokjes werden eerst

bekende liedjes gezongen

en een kerstverhaal ver-

teld. Daarna was het de

beurt aan het kinderkoor

'Kin deren van de kust'. Groot

en klein zong vol overgave

over het arme meisje dat

door niemand uitgeno-

digd werd met Kerstmis.

Ook groep 3 van de Oranje

Nassauschool had de lied-

jes van de musical goed

geoefend en mochten voor

het podium mee komen

zingen. Het was een gezel-

lig samenzijn.

Kindje wiegen

Opde eerste kerstdag isvoor

de allerkleinste het traditi-

onele 'Kindje wiegen' waar

groot en klein een 'kunstje

voor het kindje' mag laten

zien. Kom verkleed, neem

je muziekinstrument mee

of zing een mooi liedje, alles

mag in de Agatha kerk aan de

Grote Krocht, aanvang 15.00

uur. Voor Ria Winnubst is

het de laatste keer dat zij de

kinderviering begeleidt, dus

stel haar niet teleur en toon

je kunsten.

Kapsters vallen in de

prijzen

Twee leerling kapsters van

kapsalon Headsigns aan de

Louis Davidsstraat hebben

beide een prijs in de wacht

gesleept. Svetlana Sukiasjan

werd tweede tijdens de kerst-

wedstrijden op de kappers-

school. Zij had een speciaal

kerst kapsel ontworpen. Ren ee

Rubeling, heeft de tweede

prijs gehaald bij de Junior

Award van Wel ia. Het thema

van die wedstrijd was 'Sport'.

De bekende oud-schaatsster

Barbara de Loorwas uitgeno-

digd om de wedstrijddames

een peptalkte geven.

In de herhaling

In het kader van de film

Oorlogswinter zijn er di-

verse activiteiten geor-

ganiseerd door Circus

Zandvoort waar de excur-

sie Bunkerwandeling in de

Waterleidingduinen, met

snert na, druk bezocht werd.

Afgelopen zaterdag waren er

zelfs 31 bezoekers aanwezig!

In samenwerking met de

leden van het Zandvoorts

Bunkermuseum, die uitleg

geven over de bunkers, is

er besloten om ook 27 de-

cember nog een excursiete

verzorgen. Er wordt verza-

meld op de parkeerplaats

Zandvoortselaan (bij het

Pannenkoekenrestaurant).

Inschrijving bij Circus

Zandvoort en de VVV
Zandvoort (extra kosten

€ 1,00 p.p.).

Leven in de brouwerij

Zet een aantal legervoer-

tuigen in de zandbak

van het Gasthuisplein

en het pleintje komttot

leven. De voertuigen en

ook de in stijl geklede

eigenaars trokken veel

belangstelling. Er ston-

den een stuk of twaalf

voertuigen waaronder

Willy's, een Dodge, am-

bulances en motoren

met en zonder zijspan

te pronken. Na de film-

voorstelling, die Circus

Zandvoort de vrijwilligers

had aangeboden als dank

voor hun inbreng, werd er

nog een rondje door het

dorp gereden. Uiteraard

waren alle zitplaatsen

bezet met liefhebbers die

mee mochten met deze

bijzondere tocht.

Kerstwandeling

Wilt u op vrijdag 26 de-

cember (tweede kerstdag)

een frisse neus halen?

Dat kan. Het IVN Zuid-

Kennermer! and organi-

seert van 13.00 - 14.30 uur

een wandeling door de

winterse duinen van het

Waternet bij ingang de

Oase. Aanmelden vooraf

is niet nodig. Informatie:

Evertvan het 5chipo25 24i

48 66. De excursie snert-

wandeling op 27 december

georganiseerd door Het

Waternet is vol geboekt.

De eerstvolgende is in het

nieuwe jaar.

^
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VrijeVrijehuizenmarkt

meer voor uw h urs t

Een huis kopen of verkopen?

Bel Nick ten Broeke

Lorentzstraat 4 Zandvoort

rsi «3 Vrijstaand en rustig wonen in Zandvoort op een steenworp afstand uan de duinen? Een v

70-er jaren woonhuis met o.a. riante living, klassieke keuken, luxe badkamer, 4 slaapki

auto's en besloten tuin rondom!

Gelegen op een perceel van Ut

'Néuw Nooid";

Begane grond: sfeervolle en erve

jslige woonomgeving in

lelgashaard, toegang lot

(.„jülj ::,

Ie verdieping. 3 ilaacl.ciiier^. I'.r:e ::ad> ^rii^r mei riant ligbad in hüek-
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2e verdieping: ruiiw berqvlierinci

Vraagprijs: € 449.000,- k.l

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond 2009!

Dankzij het door u in ons gestelde vertrouwen, is 2008 wederom een enorm

succes geworden. Ook in 2009 kunt u weer op ons rekenen: een betrouw-

baar makelaarskantoor waarbij persoonlijke aandacht boven alles gaat.

7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Graag tot ziens in 2009!

Sprookjes bestaan echt

Wij zijn gewoon bereikbaar / geopend tussen kerst en

oud & nieuw, zoals u van ons gewend bent!

EL 023 - 5 731 999
k ten Broeke F: 023 - 5 732 007

Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl of

www.nicktenbroeke.nl

Café Oomstee

Prettige Kerstdagen
en een heel

voorspoedig 2009

Zie onze website: www.oomstee.nl

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023-57 387 27

fotowedstrijd

jobtide

Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win kei medewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

ZIE

De komende twee weken hangen de 25 geselecteerde foto's op A4 formaat in

het VVV kantoor aan de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto's op uw gemak bekij-

ken en in alle rust uw keuze maken door het invullen van een stemformuliertje.

De VVV is zeven dagen per week geopend (ie en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

gesloten). U kun took op een ander tijdstip stemmen door een email te sturen

naar: foto@zandvoortsecourant.nl

Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig. Alleen inwoners

van Zandvoort zijn stemgerechtigd.

De stemming sluit op zondag 11 januari. Maandag 12 januari wordt bekendgemaakt

welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt

bekroond. De winnende foto wordt op canvasdoek geprint en zal een jaar lang op

diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl

Zoals elk sprookje begint, zo begon ook het eerste sprookje in Zandvoort. Er waren eens....

270 kinderen. Zij kwamen met hun ouders naar de dorpskern toe. Het muziekpaviljoen,

de grote kerstboom op het Raadhuisplein en de terrassen naar het Kerkplein waren sfeer-

vol in een kerstdecor omgetoverd. Winterfeeën, heksen. Sneeuwwitje, de Kerstman met

zijn lieftallige kerstmeisjes maakten de sprookjesavond compleet. Zelfs de enge weerwolf

was door de fee in een mak lammetje veranderd.

door Nel Kerkmon

Het idee van de sprookjes-

wandeling komt van OVZ-

voorzitter Virgil Bawits en

de organisatie en vorm-

geving was in vertrouw-

de handen van Mariska

van Huissteden en Ankie

Miezenbeek. De Beach Pop

Singers verleenden hun

bijdrage als sprookjesfi-

guren en zongen enkele

kerstliedjes. De gemeente

ondersteunde financieel

het initiatief. Zandvoortse

verkeerregelaars leidden

het verkeer in goede banen, de Protestantse kerk. Onder

"Volgendjaarwillen weook de luifel bij grand café

het Gasthuisplein, eventu- Danzee stond een poppen-

eel met een kunstijsbaan, kast en deze viel bijzonder

erbij betrekken. Misschien in de smaak bij de kinderen,

met een levende kerststal

en met meer kerstkraam-

pjes", vertelde een enthou-

siaste Van Huissteden.

Traditie is geboren

Om 18.00 uur begon de

avond met het sprookje van

'Het meisje met de zwavel-

stokjes', gezongen en ge-

speeld door het kinderkoor

'Kinderen van de kust' van

De Kerstman vertelde een

verhaal (misschien kan een

volgende keer een verster-

ker gebruikt worden zodat

de Kerstman beter te ver-

staan is). De Protestantse

kerk was open en daar

konden de kinderen luiste-

ren naar het vrolijke muzi-

kale sprookje van Hans en

Grietje. De poffertjes van

Harry's oliebollenkraam,de

warme chocolademelk bij

Danzee en een patatje van

't Plein vonden gretig aftrek.

De ouders konden zich war-

men meteen heerlijke glüh-

wein bij het terras van café

Koper. Tot slot zongen de

Beach Pop Singers kerstlied-

jes in het schitterend ver-

sierde paviljoen en werden

ballonnen, voorzien vaneen

wens, opgelaten. Het was

het definitieve einde van

een geweldig evenement.

De sprookjesfee zwaaide

met haar staf, hopelijk zal

haar wens 'tot volgend ja ar'

in vervulli
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Metaalbewerkingsbedrijf

Martiju Jacobs

Loket Zandvoort en MEE in nauwe samenwerking
Vorige week dinsdag vond een klein plechtig moment

plaats in Pluspunt. De aanleiding was de ondertekening

van een nieuw samenwerkingsverband van Loket Zand-

voort met MEE Noordwest-Holland.

MEE staat voor maatschap-

pelijke integratie en optimale

mogelijkheden voor mensen

met beperkingen. De orga-

nisatie biedt ondersteuning

aan mensen met een handi-

cap, beperking of chronische

ziekte, gericht op individuele

ontwikkeling en ontplooiing

en maatschappelijke partici-

patie en integratie. Het afge-

lopen jaar was een proefjaar

voor de genoemde samen-

werking, waaraan door de

ondertekening nu een nieu-

we en blijvende status is ge-

geven. Loketcoördinator Lyde

de Graaf is maar wat blij met

deze nieuweondersteunende

organisatie waarmee fantas-

tisch is samen te werken.

Wethouder Gert Toonen is

trots op de nieuwe sa men wer-

king en laat weten dat omlig-

gende gemeentes met een

jaloerse blik naar Zandvoort

kijken als het gaat om de

vele voorzieningen die in de

badplaats op professionele

wijzeaan behoeftige burgers

gegeven wordt. Deskundige

mensen bemannen de vele

plekken in Zandvoort die de

burgers kunnen helpen bij

vragen op het gebied van

onderwijs, opvoeding, wo-

nen, werken, sociale voorzie-

ningen, inkomen, vervoer en

vrijetijd. Dus mensen helpen

bij moeilijke afwegingen en

zo nodig de weg wijzen naar

dejuiste instanties.

^~5'

door Erna Meijer

Een jonge eigenaar deze week, maar wel iemand uit een

familie die al vanaf 1937 'in bedrijf' is. Opa Jan Jacobs be-

gon toen namelijk in de Swaluëstraat een 'Draai-, slijp- en

laschinrichting' op de plek waar nu het appartementenge-

bouwtje van de EMM staat. Het betreffende reclamebord is

nog te zien in de werkplaats van kleinzoon Martijn.

Zijn vader Jan junior volg- machines te vinden. De laaf-

de in de voetsporen van steaanwinst iseen praktisch

opa. Samen hebben zij in nieuwe bandzaagmachine,

Zandvoort on der meer naam die hij via Marktplaats op de

gemaakt met de beroemde kop kon tikken. Hier kan hij

trapfiets, die gebn
bij het destijds zeer ge-

liefde NCRVtv-programma

Zeskamp. Dit exemplaar is

vanzelfsprekend ook in

volle glorie te bewonderen

aan de zoldering. Va der en

zoon Jacobs waren tevens

verantwoordelijk voor de

bijzondere fiets, die bij het

carnaval aan de Raad van

Elf in smoking een zitplaats

bood!

Martijn, thans 31 jaar, was

zelf al vanaf zijn achtste in

de stalen balken, die stan-

daard zes meter lang zijn, op
de benodigde lengtes zagen.

Er is een veelheid aan staal-

en aluminiumproducten te

beden ken, waarvoor men bij

Jacobs terecht kan. Zo heeft

hij een prachtige wentel-

trap gemaakt, maar ook de

veiligheidsdeuren voor de

golfballenraper van Open

Golf Zandvoort. Vloeren,

allerlei soorten hekwerk,

nieuw of naderhand de re-

novatiewerkzaamheden.

Hij werkt zowel voor bedrij-

de werkplaats te vinden, ven als voor particulieren.

die in 1975 werd verplaatst Eigenlijk is praktisch alles

naar een grotendeels zelf wat van staal gemaakt kan

gebouwd nieuw pand in worden doorMartijn te ver-

de Kochstraat. Daar was

hij vooral met brommers

aan het knutselen en het

was dan ook niet meer dan

logisch dat hij de LTS ging

volgen. Zijn eerste klus was,

hoe toeval lig, het fabriceren

van een luifel in het boven-

genoemde EMM-pand in de

Swaluëstraat. Door het he-

laas zeer vroege overlijden

van zijn vader werd Martijn

in 1996 al op 18 jarige leeftijd

de enige eigenaar. Gelukkig

ondersteunt zijn moeder

hem met de boekhouding

en administratie.

In de grote, moderne werk-

plaats is een veelheid aan

vaardigen. Ook voor een ta-

kelframe voor een raceauto

draait hij zijn hand niet om,

maar dat heeft wellicht te

maken met zijn voormalige

hobby's: auto- en motorra-

cen. Jammergenoeg kan hij

diesporten niet langer meer

beoefenen, want daar ging

heel veel tijd in zitten. Het

positieve is echter dat de

zaakfloreert!

Metaalbewerkingsbedrijf

Martijn Jacobs, Kochstraat

6, is maandag t/m vrijdag

geopend van 08.00 tot

18.00 uur. Tel. 5712339 of

06-51053296. E-mail: mar-

tij njacobs99@hotmail.com.

J>



Ook in 2009 weer eenjaar lang heel veel voordelen
met de zandvoortpas!

Met de feestdagen vlak voor de deur, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.

Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit!
«.„malie eratis een Zandkorrel plaatsen.

Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Alle reeds bestelde ZandvoortPassen worden in de komende week bezorgd.

NIEUWJAARSDUIK
ZANDVOORT

HET WORDT WEER GROOT FEEST!

Inschrijving: 1 2.30 uur Start: 1

: Take Five aan Zee iac

Take Five
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Kapsalon Headsigns- L.Davidsstraat 11- Zandvoort- 023 - 5716181

Dorpsgenoten door Erna Meijer

Frits Flinkevleugel

ncist ds

Een ex-topvoetballer deze keer in de schijnwerpers: rechts-

back Frits Flinkevleugel. Voor dejongeren en voetbalhaters

wellicht niet bekend, maar voor velen roept de naam on-

middellijk herinneringen op aan zowel FC Amsterdam als

het Nederlands elftal.

"Waar is het allemaal begonnen?", vraag ik aan deze zeer sym-

pathieke man. "Ik ben op 3 november 1939 op de Stromarkt,

in het centrum van Amsterdam, geboren. Mijn vader had een

transportbedrijf en ik heb nog een zuster, die 1,5 jaar ouder

is. Op 8-jarige leeftijd ben ik gaan voetballen e

Spaarndarnmerdijk het dichtst bij ons huis was,

werd dat de in 1907 opgerichte Amsterdamse

Footballdub Door Wilskracht Sterk (DWS)

en die club ben ik altijd trouw geble

ven", aldus Frits. Een heel befaamde

club, die veel bekende voetballers

heeft voortgebracht, zoals Bertus

Caldenhoven (voor de oorlog 25X

in Oranje), later Rinus Israël en

keeper Jan Jongbloed en meer re-

cent Frank Rijkaard, Ruud Cullit en

John Metgod. Dat Frits een natuur-

talentwas bleek al vroeg, want op

zijn zestiende speelde hij al in het

eerste elftal en tekende hij zijn eerste

contract! Zijn favoriete positie was die

van rechterverdediger en op die positie

heeft hij eveneens in totaal 18 wedstrijden

in Europacupverband gespeeld.

Fusieswaren helaas niettevermijdemeerstwerd het DWSAen
in 1972 ontstond de beroemde FC Amsterdam, een samensmel-

ting van DWS, Blauw Wit en De Volewijckers on der voorzitter-

schap van de befaamde Dé Stoop en met Pim van der Meent als

trainer. Flinkevleugel: "Het was altijd gezellig. Op een tegeltje

in het spelershome stond te lezen: "De humor is het karakter

van de ploeg" en dat was ook zo. Overdag stond ik, zoals vele

voetballers in die tijd, in mijn sigaren- annex souvenirwinkel in

de Kinkerstraat (later aangevuld met porselein en een aantal

slijterijen) en vanwaar ik ook supportersreizen organiseerde.

Opvrijdagmiddagnadetraininggingikeerstdewinkelsluiten

om daarna snel terug te keren naar het Olympisch Stadion,

waar tot laat lekker gekaart werd." Onderhandelingen met

de soms hooghartige Dé Stoop over contracten waren vaak

hilarisch en resulteerden in een onverwachte levering van een

wasmachine, koelkast en afzuigkap!

Zijn debuut in het Nederlands elftal, waarin hij in het totaal

elf keer speelde, was in 1964 tijdens een vriendschappelijke

wedstrijd tegen Engeland met onder andere de destijds zeer

beroemde voetballer Bobby Charlton. Zijn laatste interland

was in 1967 tegen België. "Als je tien keer international

bent geweest, word je nog steeds uitgenodigd

voor reünies en krijg je twee vrijkaarten

voor interlands in Nederland", weet

ij. Er is ook nog regelmatig con-

tact met diverse oud-spelers,

zoals de Rotterdammer Coen

MoLilijn, die het altijd lastig

vond om tegen zo een 'kui-

tenbijter' als Flinkevleugel

te s pelen. Helaas bleven ook

bij Flinkevleugel blessures

niet uit, zowel de beide me-

niscussen en de achillespees

waren dusdanig aangetast,

dat hij in 1978 (dus wel na 39

jaarvoetballen!) definitief stop-

net het veldvoetbal. Wel heeft

hij nog 3 tot 4Jaar in het zaalvoet bal-

imvan Unique Uitzendbureau hierin

Zandvoort gespeeld.

Hij woont inmiddels ruirmyjaarin Zandvoort samen met

zijn Lies, die jarenlang in de Kerkstraat een da mes mode-

zaak had. Afgezien van biljarten heeft hij niet veel hobby's.

Frits is echter regelmatig zeer actiefwant hij rijdt dagelijks

een busje met bouwmaterialen overal naartoe. Leuke reis-

jes naar België, maar ook het kijken naar het voetballen van

zijn kleinzoon bij A.F.C, zorgen ervoor dat deze gezellige

rasechte Amsterdammer het nog steeds zeer naar zijn zin

heeft. Wij gunnen het hem van harte!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Schaatsen op

duinmeertjes...
De periode tussen pakweg midden en eind december is

klimatologisch gezien vaak de fase waarin de depressie-

activiteit op de Atlantische Oceaan hoogtij viert. Immers,

de temperatuurverschillen tussen de Noordpoolregio en

de gematigde, veel zuidelijker gelegen gebieden zijn in

dit tijdvak dikwijls maximaal.

Problemen met parkeervergunningen 2009
Wilt u in het komende jaar weer gebruikmaken van uwparkeervergunning? Begin de-

cember heeft de gemeente de vele houders van een parkeervergunning een brief ge-

stuurd om dit te vragen. Echter in bepaalde straten zijn de brieven niet aangekomen.

Waarschijnlijk is er met de

bezorging van deze brief bij

een groot aantal vergun-

ninghouders iets misgeg.um.

Afgaande op de telefoontjes

die de gemeente heeft ont-

vangen, hebben de bewoners

aan de Hogeweg.de Passage,

Burg. Engelbertstraat en de

Zuidbuurt de brief niet ge-

kregen. De gemeente ver-

moedt dat de brief in meer

straten niet is bezorgd en

doet daarom een oproep.

Omdat de brief niet op tijd of

helemaal niet bezorgd is, mis-

sen mensen de mogelijkheid

om op tijd de vergunning

te betalen en dus op tijd te

kunnen beschikken over een

geldige parkeervergunning

20og die al op 1 januari aan-

staande ingaat. De gemeente

roept iedereen op die de brief

niet heeft ontvangen maar

wel in 2009 wil beschikken

over een parkeervergunning

of een bezoekersvergun-

ning, om direct contact op te

nemen met de gemeente.

Via het telefoonnummer

023 -5740198 krijgt u contact

met dejuiste afdeling.

Als die intens koude lucht

vanaf het uiterste noorde-

lijke deel van die Oceaan

zuidwaarts stroomt, vor-

men zich dan ook niet

zelden diepe depressies

boven warmer zeewater,

die met de westelijke drift,

de straalstroom worden

meegenomen richting

West-Europa. Die geven bij

ons het bekende zachte de-

cemberweer met veel wind

en naargeestige regen peri-

kelen. Zo'n boterzachte pe-

riode rond kerst wordt wel

Weihnachtstauwetter ge-

noemd en doorkruist bijna

ieder jaar de vurige hoop

van de schaatsliefhebber

op natuurijs.

Dit jaar is er echter een op-

va Hen de trend breuk te zien.

Niet alleen merkwaardig is

dat deze maand tot nu toe

al ruim een graad te koud

is verlopen in Zandvoort,

maar het groene licht is,

u itgerekend afgelopen zon-

dag toen de astronomische

winter begon, gegeven aan

een serieuze vorstperiode

die vanaf kerst zal aanvan-

gen. Op deze woensdag en

deels ook donderdag is er

nog niets te merken van de

op handen zijnde koudste

decemberfase sinds 1996

waarschijnlijk. Het is net als

in het voorbije weekeinde op-

vallend zacht en de tempera-

tuur kan plafon neren op een

graad of 8. Het blijft veelal

bewolkt met kans op wat ge-

motter, maar op vrijdag kan

het kwik overdag al rond of

iets boven hetvriespunt blij-

ven steken, terwijl de nacht al

een paar graden vorst geeft.

De wind heeft dan de koude

oosthoek opgezocht en blijft

voorlopig vanuit die winterse

richting waaien.

Vooral in het weekeinde en

daarna gaat Koning Winter

z'n invloed toch wel meeren

meer laten gelden in de Lage

Landen. De Zandvoortse en

Bentveldse nachten gaan

dan matige vorst geven (tot

bijna -7°C) en overdag blijft

het kwik iets onder nul ste-

ken. De schaatsen kunnen

in ieder geval uit het vet!

Of dit de ouverture is tot

een langdurige koudegolf

is vooralsnog onduidelijk en

het woord elfstedentocht ne-

men we voorlopig helemaal

nog maar niet in de mond.

Dan moet het echt streng

gaan vriezen mettenminste

een nacht of vijf met minus

10 graden of lager.

Do. Vr.nCEE
Temperatuur

Max I

Zon 15%

Neerslag 10% 1

Wind NNW. 4 O

5 -2 -3

25% 40% 40%

10% 10% 10%

ONO 4 ONO. 4 OOST. 4



I vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.

Een elektrische storing, een verwarming die

uitgevallen is, een lekkage of een ander

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip

waarin direct handelen noodzakelijk is.

De ervaring leert dat de meeste storingen

vrij simpel verholpen kunnen worden,

maarwie is erop dat moment

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet

op n IIIKj fl r zijn

in staat om de problemen ter plaatse op te losser

In afwachting van een totaal reparatie is het mee:

mogelijk een nood reparatie uit te voeren. Verder

u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden /

klussen in en om het hui;

diensten naar tevredenhe

'rijwel alle andere

I
Voor informatie: 06-15.399.818

E.mail vitaress@hetnet.nl

Johan & Inge

wensen u

fijne feestdagen en

een gezond en voorspoedig

ioulevard Barnaart 12 -

Tel 023-8882992 - wwi
2041 JA Zaudvoon
.hetbadeendje.nl

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Slotenen inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas €5,-

Een particuliere zandkorrel wordt p; lm 3 3 Ui

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of ai

de €500,-

lardel

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excLbjw)

Met ZandvoortPas €10,-

ndien uw advertentie niet voldoet aan de

akelljke Zandkorrel plaatsen.
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WIJ kunnen geen enkel
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k, ontstaan door verkeerde of onju

Zet- en typefouten voorbehouden.

rfclei

SVPEikc'jfer. isesteker, ;:: i <_'•; apart vakje plaateen

Tevens door u inte vullen:

Uw (bedrijfsnaam

1Kl\M[\00t\ Gezond en blijvend

lANI/nUKKclo afvallen met

Peis on al -Train er.

Behang- en schildersbedrijf Ook als kerstcadeau!

Arnold Nijkamp Tel. 06-47 298 090

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264259 i.p.v. kaarten,

Vooral uw behang-, wens ikalle familie,

wit-en schilders- buurtjes en kennissen,

werkzaamheden heel fijne kerstdagen

www.arnoldnijkamp.nl en een gezond en

voorspoedig 2009!

Kabel-internet/adsl Groetjes

installateur helpt

bij alle

PC-PROBLEMEN.

Ans Keesman-Lammers

Het Huis van Gebed

Advies en aanleg Zandvoortwenst

(draadloos) netwerk. de inwoners van

Ook avonden/weekend. Zandvoort een voorspoedig

Rep-it, totaal service en gezond 2009.

voor computergebruikers. Hebt u behoefte aan

023-5719666 of een luisterend oor?

06-44696001.; Wij staan voor u

Met garantie en KvK. klaar 5363804

Autobedrijf Trade Ard. Vespa brommer

Lid BOVAG en NAP. (snormodel) aangeboden.

Max Planckstraat 44, Bouwjaar 2001.

tel. 5730519 / 06-53498304 In uitstekende staat:€ 200.

www.trade-ard.nl Tel. 023-5717816

Klussenbed rijf Rico. Afslanken!

Voor al uw kleine klussen Alleen of metz'n allen?

in en om het huis. Hoe kom jij straks

Redelijke prijs. (weer) op gewicht?

Voor info: 06-1423 2051 Kijk naar de mogelijkheden:

www.fijnaandelijn.nl

Beautysalon MYRNA ofwww.adviesinvoeding.nl

Van Speijkstraat 2/101, Adèleo6-2224gioo

204iKLZandvoort.

Behandeling volgens

dietist@planet.nl

afspraak, ook 's avonds. Lieve Kelly.

Tel. 5720108 of 06-48318230 Een eigen huis,

een plek onder de zon.

Aanbod Het leven gaat nu

gratis abonnement echt beginnen.

op magazine Gefeliciteerd! Mama en Ed

"De Levensstroom".

Boeiend magazine vol Liny Hoekstra

met bovennatuurlijke wenst familie en bekenden

genezingen en wonderen. een fijn kerstfeesten

Interesse? gelukkig Nieuwjaar.

Bel naar: 5363804. Bedankt voor jullie kaarten!

0<DOO<DQQ
Swingen in Oomstee Jazz

Afgelopen vrijdag heeft het Rob Mostert B3 Hammond Trio

café Oomstee weer op z'n kop gezet. Ter gelegenheid van de

3-jarige heropening van het café had uitbater Ton Ariesen

Rob Mostert en zijn kompanen weer uitgenodigd.

?n zeererva-

ren musicus die al vele lange

successen op zijn naam heeft

staan. Vanaf zijn achtste jaar

speelt hij orgel en kreeg in die

tijd eerst les van zijn broer.

Na de muziekschool ging hij

op zijn 18e naar het conser-

vatorium en studeerde daar

Hammond orgel bij docent

Peter Rijs. Tevens kocht hij zijn

eerste orgel met volledig pe-

daal. Ditwerd een Hammond
B3000. Ook richtte hij een

nieuwe 10 mansformatie op

waarmee hij door het hele

land speelde. Na zijn studie

ging hij les geven aan zijn ei-

gen muziekschool in Eda men
dat doet hij nu nog steeds, al

is de muziekschool inmiddels

verhuisd naar een nieuwe

locatie in Middelie waar hij

een prachtige eigen studio

heeft.

Het concert kende een men-

geling van oude bekende

nummers afgewisseld door

eigen werk. Opmerkelijk is het

voetenwerk van Mostert. Een

volledige baspartij, waardoor

er ook geen bassist nodig is,

speelt hij met blote voeten om
"meer gevoel" te krijgen. Ook

het toetsenwerk van Mostert

is van buitengewone aard:

snel maar tevens gevoelig.

Met zijn swingende muziek

weet hij zijn toehoorders te

raken. Ondersteunt door gita-

rist Den nis Kiviet en drummer

Men n o Veen endaal werd het

weer een grandioos concert.

Ronald Douglas zong

sterren van de hemel

Er werden niet alleen kerstliedjes gezongen op 21 decem-

ber in De Krocht. Ronald Douglas zong wél de (kerstster-

ren van de hemel onder begeleiding van het trio van Jo-

han Clement. Naast deze bevlogen pianist was het dit keer

Joost van Schaik die achter de drums zat. Erik Timmermans

bespeelde zoals altijd de contrabas.

door Lienke Brugman Reijmers een toast op het

nieuwejaar."Ookin2009kun-

Met zijn zuivere bariton schiep nen we, met financiële steun

Douglas al snel sfeer in de van de gemeente Zandvoort,

zaal.Na'NobodyElse' en'Day deze concerten voortzetten,

by Day' wist hij met enkele in de hoop dat nóg meer
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De Biltstars: fenomenaal!
Een zo goed als volle Protestantse kerk heeft zondag 21 de-

cember volop genoten van het kerstconcert door de vocal

jazzformatie 'De Biltstars'. Voor aanvang werden de kelen

van het publiek nog even getest door het zingen van 'Lang

zal zij leven' voor de jarige Toos Bergen.

balads de zaal te boeien, zo-

als altijd uitstekend begeleid

door pianist Johan Clement.

Zijn zuivere pianospel is al-

tijd weer een genot om naar

te luisteren. Maar ook bas en

mensen De Krocht weten te

vinden." Hierna was het weer

de beurt aan zanger Douglas

om met onder andere enkele

bekende kerstsongs de sfeer

te verhogen, hetgeen hen

drums ondersteunden dit op- uitstekend lukte. Met 'M er ry

treden perfect waarbij opviel, LittleChristmas.'Mellowtone'

dat Van Schaik als 'invaller' en 'Never let me go' kregen

zich uitstekend wist aan te

passen.

Na de pauze bracht Jazz in

Zandvoort-voorzitter Hans

Douglas en het muzikale trio

een ovationeel applaus, n ja-

nuari 2009 is alweer een vol-

gend optreden, dan met saxo-

fonist Sjoerd Dijkhuizen.

Sporen uit het verleden
De granieten paal die twee weken

geleden in de schijnwerper is gezet

als 'spoor van de week' heeft geen

reacties opgeleverd. Wel wisten veel

mensen te vertellen waar dit bijzon-

dere paaltje staat, namelijk op de

hoek Ba kkerst raat /Schel pen plein. En

dat is juist. Deze straten behoren tot

een van de oudsten van het voorma-

lige vissersdorp. Het boek'Gort met

Stroop' vermeldt dat rond 1825 de

Kerkstraat in zuidwestelijke richting

door middel van het Bakkerslop en

het Poelierslop in verbinding staat

met het Kerkpad (Kerkdwarspad) en

het Schelpenplein, het centrum van

de chaotisch gegroeide Zuidbuurt.

Dus het betekent dat de straten en

slopjes destijds erg smal waren en

de bestrating nietoptimaalwas.Ook

werd er veelvuldig gebruikt gemaakt

van karren, onder andere de schulp-

kar,waarvan dewielassen aardig naar

buiten staken. Om de hoeken van de

huizen te beschermen werden er

palen geplaatst. Ter verduidelijking;

de getoonde paal is geen stoeppaal

want die gaven de grens tussen de

privé- en de openbare ruimte aan.

Het is niet bekend hoe oud de gra-

nieten beschermpaal is. Wie weet

komen wedaar ooit nog achter.

Het in 2001 opgerichte koor

bestaat thans uit negen

zeer gedreven zangers en

zangeressen met veel muzi-

kale kwaliteit en uitstraling.

Dirigent Harold Lenselink

was deze keer afwezig. Dit

bleektotaal niet van invloed

te zijn op de prestaties en

presentatie van het koor. Het

bijzondere is dat er uitslui-

tend a capella, dus zonder

instrumentale begeleiding,

wordt gezongen. Daarnaast

is de choreografie opvallend.

Meestal staan koorleden

nogal statisch opgesteld,

maar mede doorde kleinere

bezetting is er sprake van

steedswisselendeopstellin-

gen en intermezzi. Het ple-

zier straalt van de koorleden

af en dat komt zeer positief

over bij het publiek, dat zelf

ook regelmatig bij hetoptre-

den wordt betrokken.

Het repertoire was een men-

geling van bekende kerst-

liederen, zowel klassiek als

modern. Onlangs heeft het

koor in het kader van der-

tigjaar vriendschap tussen

Nederland en Jemen aldaar

opgetreden en daarom werd

nu ook een Jemenitisch lied

met de specifiek Arabische

stem klanken gezongen.

Dit werd gevolgd door een

Spaans lied, dankzij even-

eens een koorreis naar

Guatemala.

De kracht van de verschil-

lendestemmen is zeergroot.

Het is ook opvallend dat dit

koor aan een overbekend

lied als 'Jingle Bells', toch

een zeer verrassende nieu-

we draai kan geven. Het be-

kende 'Winter Wonderland'

en 'Deck the Hall' brachten

een vrolijke stemming, ter-

wijl het ingetogener 'Es ist

ein Ros entsprungen' meer

een beschouwend gevoel

gaf. Het slotlied was de

traditional 'We wish you a

merry Christmas', maar het

koor had nog een heel bij-

zonder extraatje in petto. Al

eerder was 'Stille Nacht' in

de Duitse versie ten gehore

gebracht, doch als prachtige

afsluiting werd het publiek

verzocht nu mee te zingen.

Dit klonk echt geweldig en

bezorgdeaan allen een extra

kerstgevoel. Wie nog meer

van De Biltstars wil genie-

ten, moet zeker even naar

hun website gaan: www.
debiltstars.nl.

De Stichting Classic

certs bezorgde het pu

met dit concert ee

weldige afsluiting va

concertenreeks

Op 11 januari wordt

nieuwjaarsconcert

ven door het Heemst

Philharmonisch O
onder leiding van

Verhoef.

Con-

bliek

n de

008.

het

ege-

eeds

kest

Dick

CL J>
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ELEKTROTECHNIEK

Wenst u fijne Kerstdagen

en een energiek 2009

Witte Veld 56 2041 G8 Zandvoort

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet

Ktood

£tos
Wij wensen u

prettige Kerstdagen

M O D
Nu 3 Schiesser
American T-shirts
met ronde - of v -hals

€ 22,50
M-L-XL-XXL

Wij wensen iedereen

prettige Kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2009

>Ö O Ö

Sandra, Robert en medewerkers
van Harocamo wensen u een
smakelijk 2009!

Wij verzorgen en bezorgen ook
rondom de Feestdagen
uw bittergarnituur- visschotels -

salades enz. Bel en bestel!

ö O ö

20±2JEZandvD

Geopend van 9.00- tot 22.00 u

Eerste Kerstdag gesloten

Bel: 5712102

Kijk voor,„e.

"
i 2' Kerstdag geop

i 12.00 -tot 17.00 ui

HONG KONG
wenst alle Zandvoorters

prettige Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar

Haltestraat 69 - 023-5717897

èi.

brunc
Wij wensen iedereen

fijne Feestdagen en

een fantastisch 20og

www.beachclubtien.nl

Peter Tromp en medewerkers

wensen u fijne Kerstdagen en

een gezond en gelukkig 2009

^ Administratiekantoor

k. WlLLEMSE

Wenst u heel fijne

Kerstdagen

if^:

"p. non SÜaajj

Wij zijn van 27 december 2008
t/m 27 januari 2009 gesloten

Wij wensen u een voorspoedig,

gezond en groeizaam 2009

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Het bestuur van de

Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
wenst leden, donateurs en

belangstellenden fijne feestdagen

en een plezierig 2009 toe

rflöf S£3=^-

Strandpaviljoen 18

Thalassa

wenst u allen

gezellige

feestdagen

en een

goed 2009

'Wij W&mt-n

e&n \7voftyoi$ia

en

ave.{{ rij({e.n((

|Uw Volkswagen Partner

\ Auto Strijder Zandvoort
Iwww.auLOsI raider. nl m
IZandvoo rt Burg. v, Alphenstraal 1 02 - Tel. 023 57 1 45 65



fotowedstrijd
Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl

i/ olie fee/Wogen geopend!

Ker/tavond 22.00 uur lol 05.00 uur

I'
1* Ker/ldcig 22.00 uur lol 05.00 uur

2"* Ker/tdog 22.00 uur lol 05.00 uur

(lik Kef/tdagen hebben wij onze eeck-

lail/ weer in de aanbieding,!

Oud & flieuw zijn wij geopend
vanaf 00.15 uur mei bij binnenkom/Ivoor

iedereen een heerlijk mix-drankje!

Alvast zuperfee/ldagen loegeuien/llll

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

Graag wil ik al mijn sponsors bedanken voor een succesvol 2008:

Het Autoschadehuis Beverwijk

Tim Timing
Myriad Automatisering
Grand Café Danzee
Circus Zandvoort
Van Leeuwen Katwijk

RS Media Sales

ExpoProof

Mediapoint
Zandvoortse Courant
Admarcon BV
Trim -Line

NET Services

Martin Banaan
Prins Techniek

IJzerhandel Zandvoort
Snackbar Het Plein

Autobedrijf Johan Meure
Ceerling

NetCtrl

Autobedrijf Karimo
Essay Produkties

Trade Ard Autom obielen

BETER AAOBIEL

Onderhoudsbedrijf ROVÉ
Kiroadster.com

Doris

Ma/Pa
Massius

Umit

50 plliS paCJina. door Dick ter Heijden

50plus@zandvoortsecourant.nl

Warm onthaal voor vrijwilligers van Pluspunt

Ter gelegenheid van de kerstreceptie voor vrijwilligers werd

vrijdagmiddag iedereen bij de voordeur van Pluspunt welkom

geheten door Nathalie Lindeboom en directeur Albert Rech-

terschot. Samen met maar liefst twintig vrijwilligers runden

zij een bijzonder plezierige kerstreceptie waar ruim honderd

uitgenodigde vrijwilligers zich graag lieten verwennen.

Nathalie Lindeboom gaf in

haar toespraak aan dat het

bijzonder goed gaat met

Pluspunt en haar vele vrij-

willigers. Maar liefst 186

mensen staan ingeschreven

als vrijwilliger voor Pluspunt.

Een gigantisch aantal van

oudere en jonge mensen die

graagde helpende hand bie-

den. De vrijwillige hulpdienst

heeft in 2008 tot en met de

19e december 2605 directe

verzoeken om hulp kunnen

honoreren. 601 maal werd

geholpen bij vervoer naaro.a.

ziekenhuizen, 605 bezoeken

aan huiswerden afgelegd en

nog eens 306 maal werden

er boodschappen gedaan. Tel

daar nog eens bij de ruim 140

wandelingen met rolstoelers

en de 147 maal dat hulp bij

het invullen van de belas-

tingpapieren is gegeven en

je ontdekt dat de vrijwilligers

van Zandvoort echt niet meer

gemist kunnen worden.

Die waardering kwam ook

van het personeel van het

Holland Casino dat het hele

jaar alle gevonden geldstuk-

ken trouw in een grote pot

had gestopt. Zij vonden de

vrijwilligers van Pluspunt zo

sympathiek dat zij een be-

drag van €1.250 uit deze bij-

zondere pot beschikbaarstel-

den. Eerder in de week was

casinomedewerker Olivier

vanTetterode langs geweest

om Nathalie Lindeboom en

het Pluspunt meteen cheque

te verrassen. Directeur Albert

Rechterschotwas een geluk-

kig man. Aan het hoofd te

staan van zo'n organisatie

geeft altijd weer een blij ge-

voel. Ook hij bedankte alle

vrijwilligers voor het vele

werk en de plezierige sa-

menwerking. Zelfs tijdens

de kerst recept ie, zo vertelde

hij, hadden er toch weereen

aantal nieuwe vrijwilligers

zich aangemeld. Een verheu-

gend bericht.

De vrijwilligers van de werk-

groep die tijdens de kerst-

receptie de genode gasten

en collega's zo gastvrij ont-

haalden, genoten zelf ook

met volle teugen. Will en

Marinka waren de experts

bij het poffertjes bakken, Rob

en Gerrie zorgden voor de

Glühwein, naast Cor en Els

die bowl aan het schenken

waren. Niek moest letten op

het aanvullen van het kerst-

brood en Jopie, Nadja, Renz

en Astrid zorgden in de bar

voor het volhouden van de

glazen. Joke, Inge en Kitty

deelden de kerstattentie uit

aan de vele vrijwilligers bij

het weggaan

Een uitermate gezellige

ontmoeting waar de vele

Zandvoortsevrijwilligersook

een grote waardering kregen

voor hun meestal ja ren lange

en belangeloze inzet. Een

groot compliment voor zo'n

hecht team dat de zorgen

van ouderen en mensen met

beperkingen probeert weg

te nemen of te verzachten.

Tenslotte nog een pluim voor

de kinderen van de Duizend

en ï dingenclub: zij hadden

de feestzaal van Pluspunt

compleet versierd.
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Hetty en August

50 jaar getrouwd

Zaterdagavond was het in de huiskamer van Hotel Faber

aan de Kostverl oren straat een komen en gaan van men-

sen. Vrienden, familie en vele, vele bekenden van het

bruidspaar Hetty en August van der Mije feliciteerden hun

met het 50 jarig huwelijksfeest. Een belangrijke mijlpaal

waarvoor de kinderen als Guus en Carla, Hermien, Henk en

Anita iedereen door middel van een advertentie in deze

krant tijdig op de hoogte hadden gesteld.

Jeugd zorgzaam en attent voor ouderen en gehandicapten

De Zandvoortse jeugd is en wordt enorm betrokken bij

ouderen en gehandicapten in onze badplaats. Zorgzaam,

belangstellend en oprecht geïnteresseerd. Twee weken

geleden nog bezochten leerlingen van de Nicolaasschool

het Huis in de Duinen om namens de Riki Stichting aan alle

bewoners een waardevol kerstpakket uit te reiken. Vorige

week woensdag waren leerlingen van de Oranje Nassau-

school onder leiding van Juf Maaike Cappel en haar me-

dewerksters actief tijdens het inlooppunt voor ouderen.

Zij verrasten de trouwe bezoekers van het gezellige koffie-

uurtje op een heus sprookje.

'Het meisje met de zwavel- leerlingen. Maar eerlijk is eer-

stokken' werd met veel verve lijk, alle gasten genoten volop

en kunde op een overtuigende van het heerlijke toneelspel

wijze voor het voetlicht ge- van de jonge en jongste garde

bracht. Geen sinecurevooreen van de Oranje Nassauschool.

door de hoofdrolspelers. Een staanbaa rover bij de vele be-

echte verrassing was het ze- langstellenden. De jeugd van

ker. Een beetje geholpen door de Oranje Nassausch ooi werd

de technische versterking van meteen klateren dapplausbe-

het verbale woord kwam het dankt voorde getoonde inzet

opdatgebiedonervarengroep Met veel theater en show verhaal goed en duidelijk ver- en knaptoneelwerk.

De naam Van der Mije is

onlosmakelijk verbonden

aan het schildersbedrijf

aan de Grote Krocht, ge-

start (in 1948) doorAugust

senior en later overgeno-

men doorjunior (1954) die

het afgelopen weekend
samen met zijn vrouw kon

terugkijken op een druk

bezet leven in de woning-

inrichting. Sinds die over-

namevan senior werd er al

snel ook behang verkocht

en groeide het bedrijf uit

tot een speciaalzaak voor

woninginrichting met
zeer veel trouwe en tevre-

den klanten. Hettywasja-

renlang de bekendetele-

foonstem die de zakelijke

contacten naast de zorg

voor de kinderen nauw-

gezet bijhield. Kort na

het millennium is de zaak

overgedaan aan defamilie

Onel die nu op eigentijdse

wijze een vervolg geeft.

Jarenlange betrokkenheid

bij de Reddingsbrigade

en de KfM RM in aller-

lei functies maakte het

tweetal Van der Mije bij

een nog groter deel van

de Zandvoortse bevolking

bekend. Een vervelende en

hardnekkige ontsteking in

het been en de knie van

de altijd oersterk ogende

August maakte hem de

laatste jaren afhankelijk

van een rolstoel. Maar ook

daarin gezeten, blijft hij

overal bij betrokken. En

dat was ook te merken op

de bijeenkomst afgelopen

zaterdag.

Hoe August (75) zijn drie

jaar jongere Hetty heeft

ontmoet? Dat was een

lange tijd geleden toen

militair August in de buurt

van Holten zonder benzine

kwam te staan. Ja, echt

waar! Twee langsfietsende,

vrolijkeen charmante meis-

jes werden gefotografeerd

en na uitwisseling van de

kiekjes zagen ze elkaar wel

zitten. Vandaar dat ze van-

daag maarweereensopde
foto moesten. Als herinne-

ring aan die tijd en voor ie-

dereen die het tweetal een

warm hart toedraagt. Nog

velejaren!

«a.



pluspunt

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

Locatie Noord
Wijltsteunpunt

Zandvoort Noord
Flemingstraat 55

2041 VW Zandvoort

Tel: 023 574 03 30

www.pluspuntzandvoort.nl

COMPUTERCURSUSVOOR SENIOREN
Er is plaats bij de snuffekursus voor mensen die nog me

heel weinig mee de computer doen.

3 lessen op dinsdagmorgen van I 0:00 -
I 2:00 uur

in de Bibliotheek vanaf 6 januari 2009.

Informatie en opgeven tel.: S7I 7373

THEATERSPORT
Een goed voorbeeld vi

trainingsavonden worc

theatersport zijn De Lama's.Tijdens

er gewerkt met verschillende spel-

mte voor het ontwikkelen van eigen

geen voorbereiding nodig, je speelt

bewegen en

loening. Ideaal

spelmogelijkht

gewoon en neemt risico's in de improvisaties.

Onder leiding van Leo van Esch

Start: 26 januari 2009 t/m 20 april 2009

Maandag: 19:45 -22: IS uur

NORDICWALKING
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voi

geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% var

Sporters én ni et-sporters kunnen hieraan dee

is de ideale mogelijkheid om op te starten met

geschikt voor mensen met een chronische aan:

voor preventie en revalidatie van cardiale aandi

whiplash.

Start: 3 februari 2009 t/m I 7 maart 2009

Dinsdag 10:15- I 1:15 uur

KERSTMIDDAG OPTWEEDE KERSTDAG
Vrijdag 26 december 2008 organiseert Pluspunt voor de 4e

keer de traditionele kerstmiddag op tweede Kerstdag voor

iedereen die er op tweede kerstdag even tussenuit wil.

t een hapje, een drankje en speciale

izikale bingo meeneemt naar Zand-

neegemaakt moet hebben! Kortom:

ii een heerlijk middagje Pluspunt.

:n rond 17:00 uur eindigen.

U dient zich in te schrijven voor deze middag; hiervoor zijn bij

Pluspunt inschrijfformulieren verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met 5740330.

Vrijdag 26 december vanaf 14:00 uur

Bijdrage: € 12.50

Een gezellige middag ir

gast Kees Bos die de rr

voort. Een bingo die u m
genoeg ingrediënten vooi

We beginnen om 14:00 u

INFORMATIE
WIJKSTEUNPUNT SPREEKUREN
- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8: 1 S uur en I 1 :00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

Loket Zandvoort

Donderdagochtend van 09:00-1 1:00 uur

- Wijkmeesters EMM
Dinsdag I 5:00- 1 6:00 uur

Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend 10:00-1 1 :30 uur

MEP VAM Pt WEEK

1é

Deze hond heeft al eerder

in de krant gestaan maar

helaas bent u toen niet

massaal van de bank ge-

sprongen om OtlO een

warm mandje te bieden.

Vandaar dat we hem nog

maar eens onder de aan-

dacht brengen. Otto is een

jack russell reutje van io

jaar oud. Hij kwam samen

binnen met zijn broertje

Winston. Winston heeft

inmiddels een thuis gevonden maar arme Otto wacht

nog steeds. Ondanks zijn leeftijd is Otto nog erg kwiek

en (bijna) altijd in voor een wandeltje. Hij is soms wat

nuffig (heet ook eigenlijk Sir Otto) en weigert dan om
mee te gaan naar de duinen. Tja je hoeft op die leeftijd

ook niet altijd overal voor in te zijn! Sinds hij de steun

van zijn broertje mist (samen konden ze de hele wereld

aan..) is Otto t.o.v. andere honden wel een stuk gemoe-

delijker geworden. Hij vindt nog steeds niet alle reutjes

leuk maar de knokpartijtjes blijven achterwege. Otto

heeft nog steeds een gloeiende hekel aan katten en

trekt graag een sprintje als hij er een in 't vizier krijgt,

dat de gemiddelde kat een kop groter is dan Otto(oren

niet meegeteld) maakt hem niets uit, tja het blijft ten-

slotte een terriër! Verder is Otto erg gemakkelijk, hij kan

met iedereen overweg en kan eventjes alleen thuis zijn.

Ondanks zijn enorme oren lijkt zijn gehoor het soms af te

laten weten hoewel hij het woord "koek" wel altijd hoort,

hmm vreemd. We hopen dat Otto deze keer meer geluk

heeft en dat u, na het lezen van dit stukje en het zien

van zijn foto, als een blok gevallen bent voor dit nuffige

heerschap. Otto verdient het toch zeker om voor kerst

2008 een eigen mandje te hebben!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in

Zandvoort. Openingstijden: maandag tot en met za-

terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie via tel.

5713888.

lllllllllllTTfTm

The boy in the

striped pyamas
De oorlog gezien door de

ogen van een onschuldig

achtjarig joch ie die door

zijn ouders in het onge-

wisse blijft van wat hij

ziet en meemaakt. Dit

leidt tot dramatische

gevolgen. Deze Britse

film uit 2008 is de

verfilming van het ge-

lijknamige beroemde

boek van John Boyne.

&

r.dik aP the tourn
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De stelling:

Drie jaar achter elkaar

heeft de Zandvoortse

Courant de Zandvoor-

ter van het Jaar verko-

zen. Victor Bol was de

Zandvoorter van 2005,

Arlan Berg die van

2006 en Marcel Meijer

van 2007. Dit jaar or-

ganiseert de krant iets

fotowedstrijd met als

thema 'Zo zie ik Zand-

voort'. Maar als er wel

een Zandvoorter van

het Jaar 2008 verkie-

De Zandvoorter van het Jaar 2008 is...

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisatoren DJ bij ZFM Zandvoort:

"Als je gaat kijken wie er Zandvoorter van het Jaar is, vind ik het heel moeilijk. Moetje iemand kiezen

die dit jaar veel heeft gedaan of misschien wel iets leuks op de kaart heeft gezet in 2008? Maar ik

denk aan iemand die het wel verdient en vaak achter de schermen bezig is. Dat is Daan Lefferts, hij is

;en nacht bezig met Radio ZFM Zandvoort alsTD. Hij staat altijd voor iedereen klaar en hij is mede

anisator van de Sinterklaas intocht! Daan is een jongen die altijd hard werkt achter de schermen

len hij is voor mij Zandvoorter van het Jaar 2008! Ik vind het trouwens wel jammer dat er dit ja ar geen

Zandvoortervan het Jaar is."

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:

"De Zandvoortervan het jaar is: Niek Meijer! Nog maar zo kort burgemeester van Zandvoort en nu al

niet meer weg te den ken uit ons dorp. Samen met zijn vrouw is hij bij elk belangrijk, mooi en fantastisch

evenement in het dorp aanwezig en nooit te beroerd voor een praatje. Hoe hij bestuurt weet ik niet

echt, want daar heb ik geen kaas van gegeten. Maar ik hoor goede berichten! Ik zou hem dus eigenlijk

de aanmoedigingsprijs willen geven."

Nienke de Boer, 20 jaar, doet de opleiding Interieur Adviseringen werkt bij Café Koper:

|"lk heb Olaf Vermeulen genomineerd. Hij is de coach van de Dames 2 van the Lions (Zandvoortse bas-

:balvereniging).Hij is voor mij de Zandvoortervan het Jaar omdat hij goed coachten het damesteam

boed ondersteunt bij elk verlies dat zij leiden."

Zoals bekend, zijn Japanse mensen vrij

afstandelijk tegen mensen die ze niet

kennen. Dat heb ikzelf in ieder geval

ondervonden toen ik net in Ja pan was.

Aan de andere kant zijn Ja pa 11 se men-

sen wel erg nieuwsgierig naar waar je

vandaan komt en watje leuk vind om
te doen. Communicatie is daar bij ech-

ter een probleem. Japanse mensen

spreken weinig tot geen Engels. Dit

is vooral omdat hun Engelse educatie

vrij laat begint en, omdat ze het verder nooit

gebruiken, ontwikkeld het zich ook langzaam.

Voor mij geeft dat natuurlijk wel een goede

motivatie om zosnel mogelijk Japans te leren.

het 'Sapporo Snow Festival'. Op dit moment

echter is iedereen erg druk bezig met het

maken van zijn of haar project voor de gale-

rie in januari. Sommige clubleden zijn echt

Gelukkig zijn er altijd een paar Japanners die supergoed! Toen ik een aantal van hun vorige

wel goed Engels spreken, wat de communicatie projecten zag, kon ik eerst mijn ogen niet ge-

net even wat makkelijker maakt. loven, zo goed als sommige schilderijen zijn.

Art Club School is school
Ondertussen heb ik al een aantal vrienden ge- Op school gaat tot nu toe alles wel zijn ga nge-

maakt bij de Art Club. Drie keer per week ga ik tje. Na drie maanden is het naar school gaan

er na schooltijd naartoe. Soms maken we met in Japan niet zo heel erg speciaal meer. Het is

de club een uitstapje naar een museum of naar wel leuk om je vrienden elke dag te zien, net

iets anders. Voor februari staat al gepland dat zoals in Nederland. Maar school is school, het

wij als club een ijssculptuur zullen maken op maakt niet zoveel uit in welke taal het is.

Woensdag 24 december
Een sfeervolle kerstavond met 'Eye on the Future' in de

Lichtfabriek in Haarlem. Eye on the Future is het ideale

feest om je kerstdagen mee te beginnen, traditiege-

hier dan ook de meest opvallende dj's van

t
het afgelopen jaar te horen, onder andere DJ Roog,

n Marnix. Van 22.00 tot 04.00 uur. Tickets:

€15,- in de voorverkoop.

Donderdag 25 december:

Wie denkt dat er op ie kerstdag niets te doen is in

het dorp. heeft het mis! De meeste horecagelegen-

heden zijn namelijk gewoon geopend. Zo kun je

2.00 uur bijvoorbeeld terecht bij discotheek

Chin-Chin Ookgrand-caféDanzee is 'gewoon' ge-

nd tot in de kleine uurtjes. Dus stap na een

Yi ]
gezellig kerstdiner op je fiets richting het dorp!

Vrijdag 26 december:
Tweede kerstdag kan niet meer stuk metGirlsLove

j DJ's in het Patronaat. Haarlem. GLDJ's geeft met

n extra zware line-up een nieuwe betekenis aan

'het feest van het licht', met dit keer maarliefst 14

' artiesten! Qa Tom vs. Damlen & Lo, Dio (live) en

natuurlijk Sven en Tettero. Kaarten in de voorver-

koop €18,- Kom naar deze kerstspecial!

Zaterdag 27 december:

90's now @ Patronaat Dit is exact watje denkt

|
dat het is! De jaren negentig en wel nu meteen!

'erteerbaar als ze leken, worden ze nu gemixt,

neden en hapklaar gemaakt. Rock, dance, pop,

hiphop, reggae, R&B: werkelijk alles komt voorbij

ng 23.00 uur. Kaartjes kosten €10,-

Proost!

Jakkes, ik ben ziek. De hele

week lig ik in bed meteen

pa kt issues. Ik voel me met

het uur zieliger. Ik verveel

me, maarheb ooknergens

zin in. Het enige wat ik wil

is niks doen. Naar buiten

gaan doe ik niet, dus we
bestellen maar weer aan

huis. De kerst borrel van de

redactie heb ik dit jaar he-

laas moeten missen. Het

is altijd leuk om iedereen

weer even te zien. Met een

borrelhapje en een drankje

op hoor je de leukste ver-

halen en anekdotes. Echt

jammer. Ik had erg raag bij

willen zijn. Het geheimzin-

nige 'tasje met inhoud',

heb ik nog te goed. Ik ben

benieuwd wat er allemaal

voor leuks in zit. Vorig jaar

kreeg ik tot mijn verras-

sing een ZandvoortPas

cadeau met mijn naam
erop. Ik vond dat echt su-

perleuk, ik kan er niks aan

doen, maarvan de maand

december word ik een

beetje sentimenteel. Het

is het koude donkere win-

terweer, de warme choco-

lademelk met slagroom,

Sinterklaas, de fonkelende

lichtjes in de kerstboom,

defeestdagen, het nieuwe

jaarén mijn verjaardag. Je

denkt na over alle weken

en maanden die voorbij

zijn gevlogen. Aan alles

wat er in het afgelopen

jaar is gebeurd. Van de-

cember word ik zo week.

Dat is niet handig als je

al ziek, zwak en misselijk

bent. Het versterkt dat ge-

voel van treurigheid. Om
niet in zelfmedelijden te

verdrinken, bedacht ik iets

positiefs. Nu ben ik dus

ijverig bezig met een lijst

vol goede voornemens.

Het zijn er al heel wat. Ik

krijg er weer zin in! De

eerste is: geen en kele bor-

rel meer missen, hoe ziek

je ook bent! Als er op iets

gedronken kan worden,

dan moetje daar gewoon

bij zijn! Zo, die staat! -^

Proost! §



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 1f£
ANDV00R'<

Hele maand decem ber-.

HUISCEMAAKTE BOERENHAM
200 GRAM € 3,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING

*l

Medina Woninginrichters

q(V=uw)g„dijnen qT.pijl

qViirages qViny]

qLuxaflex qLaminaat
qZouwering qParket

www.medina-won inginricht ing.nl

Met ZandvoortPas io% korth

op de gehele collectie.

•. afgeprijsde artikelen

GMB CAFÉ 25
Wenst (i fijne Feestdagen

en een goed 2009

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

beginnen
nu al met
knallen:

Koene Clearing Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 I

Wenst u fijne

Kerstdagen
en een creatief

2009
Schilderijen, beelden, doeken,

olie - acrylverf, penselen,

klei découpage 3D etc.

Top 3!

100 gram vleest

Tongeworst +

Schouderham

Cervelaat

VKEIIMGlIn €3,25 »™
BI

at54-T.023-5712S51

- I—

ZANDVOORT PAS

I Voor ZandvoortPash ojders;

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

straat 1.»- Hoek LipplBntj e

' T^. 10% korting
p het gehele assortiment!

Start januari 200?

yoga ww '^

5% korting cursus kinderyoga
Inïtiatietvon Nympheia- ontdek e

—

nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavo o rkids . c om

Wij wensen U prettige feestdagen!
Wij zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari!

Voor pashouders een gratis glaasje limoncello na het diner

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.molfieenco.nl

Take Five
Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 02 3-5710119/info@tfaz.nl

Alle reeds bestelde ZandvoortPassen worden in de komende week bezorgd.

nemende bedrijven

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Kroch

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispk

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnessti

Autorijschool Duet - 06-5428030.3

Circuit Park Zandvoort- Burg. v.Alpht

Foto Menno Gorter -Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstrao

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 51

1

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding

BibiforShoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Enge

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Hal

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

r.
.
o .1 oonacce— " -

mingSe. .._ „„ +j,^^

Medina woninginrichters - Haltestr

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstr

Horeca:

Grand Café 25 - Kei

Mollie & Co Restaurant

She Satehcafé - Zeestr



FOTOWEDSTRIJD
Win 1 van de 3 fotoprinters

Maak een foto van het opruimen

van vuurwerk na oud en nieuw

en win 1 van de 3 fotoprinters!

oord: ZANDVOORTSCHOON en jemeld daarbij het codewoord: ZANDVOORTSC!
i www.zandvoortschoon.nl

: fotowedstriid.nieuwiaar@zandvoort.nl . Tevens i

- het gemeentehuis van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT, o.v

1 januari tot i

tgelegd wordt moet jouw schoonim

Laat dus zien hoe jij het vuurwerk opruimt

De kwaliteit van de foto's moet minimaal 2 Megapixel/dpi 300 zijn

Tier/inzending

' de uitslag kan niet worden gecor-

respondeerd
" ' 's blijven eigendom van de ge

i worden gebruikt

promotionele doeleinden

' gebruik van mobiele tele-

' rekening \

U werkt met de cijfers ï t/m 9.

Deze dient u in de witte vlakjes

in te vu Hen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vla k-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.

1

1 1

•

'

•

' ty , , , , b
• ' -B '

•

. , hg , , ni
i * i 8 J

l 9 1 1 SI
1 1 1 ,

J

Stem ook!

Breinbreker

De bedoeling van de brein-

breker is de rekenkundige

som op zo een manier op te

lossen dat hij klopt. Gelijke

letters zijn gelijke cijfers.

•

DH

X
K

X

+

DH

DJ E

=
FDH

+
DJJ

DH
+
BKD

=
BBE

Oplossing Breinbreker

De komende twee weken hangen de 25 geselec-

teerde foto's op A4 formaat in het VVV kantoor

aan de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto's op uw
gemak bekijken en in alle rust uw keuze maken

door het invullen van een stemformuliertje. De

VVV is zeven dagen per week geopend (ie en 2e

Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten). U kun took op

een ander tijdstip stemmen door een email te sturen

naar: foto@zandvoortsecourant.nl

Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem

niet geldig. Alleen inwoners van Zandvoort zijn

stemgerechtigd.

De stemming sluit op zondag 11 januari. Maandag 12

januari wordt bekendgemaakt welke foto de mees-

te stemmen heeft gekregen en daarmee als win-

naar wordt bekroond. De winnende foto wordt op

canvasdoek geprint en zal een jaar lang op diverse

Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl

o.

ii"*i Gemeente Zandvoort
ICfciB Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

infoSzandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 december

en de verdere in week 51 door het college genomen besluiten

zijn 23 december vastgesteld. De besluitenlijst is In te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

5januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie

van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00

uur tot 20.30 uuren wordt gehouden in de raadszaal van het

raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt

u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen

heffen op het nieuwe jaar.

Gewijzigde openingstijdi

Woensdag 24 december 1

gemeentehulsom 15:00 uur

Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis p;

nsdag 31 december sluit het

He: gemeentehuis is gesloten op:

- donderdag 25 december

-vrijdag 26 december

- donderdag 1 januari

-vrijdag 2 januari

Collectievefestiviteiten

Op grond van artikel 4. 1.2. van deAlgemene plaatselijke veror-

dening, zijn 31 december 2008 en 30 april 2009 als collectieve

festiviteitendagen aangewezen.

Stopzetten van de procedure 'onttrekking Boulevard

Barnaart 10 aan de openbaarheid'

Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben

besloten tot:

Het stopzetten van de procedure omtrent het onttrekken van

een wegperceel aan Boulevard Barnaart 10 aan de openbaar-

heid. De aanleiding voor dit besluit Is dat de aanvrager van

het onttrekken aan de openbaarheid inmiddels niet meer de

huurder is van het weggedeelte. De huid ige situatie bl jft öoor

dit besluit gehandhaafd.

Parkeerverordening 2008-3 en Parkeerbelasting-

verordening 2008-3

In devergaderingvan 27 november 2008 heeft de gemeenteraad

van Zandvoort de Parkeerverordening 2008-3 en Parkeerbelas-

tingverordening 2008-3 vastgesteld. Deze verordeningen treden

in werking op 1 januari 2009 en ligt ter inzage bij de Centrale

Balie in het Raadhuis en staat op de website. De wijzigingen in

de verordeningen betreffen voornamelijk aanpassingen in ver-

band met aangepaste tarieven voor het belastingjaar 2009.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders

in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in

het Raadhuis en staan op de website.

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de

medewerkersvan Gemeentebelastingen Ken nemerland Zuid,

telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het

belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen

tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-Dr.J.G.Mezgerstraat 36, gedeeltelijk veranderen kamerindeling

2e verdieping, ingekomen 15 december 2008, 2008-235RV.

- Locatie gelegen tussen de Pnnsessewegen Cornehs •" egeis-

straat, bouw brede school, appartementen en parkeergarage,

ingekomen 15 december 2008, 2008 -236Rv2efase

- Spoorbuurtstraat (perceel secties C 6339 & 6340), gedeel-

telijk vergroten gebouw, ingekomen 17 december 2008,

20o8-237Rviefase.

- Cornelis S legersstra at, sloop transformatie ruimte, ingeko-

men 18 december 2008,2008-2395.

- Thomsonstraat 1, veranderen gevelreclame, ingekomen 24

november 2008, 2008-240R

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Emmaweg 30, één eikenboom, boom is van slechte kwali-

De hierboven yr neem de .^ngevi-^gde ^.ipveig^ "i"ii'"g ligt b
j

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-

ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van

zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar

maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Linnaeusstraat 1 t/m 11,verwijd e ren asbesthoudende riolering,

ven: Lvtiekanalen.tuinafscheidingen en vloerzeil, verzonden 16

december 2008, 2008-2085

-Van Lennepweg 11, verwijderen asbesthoudend materiaal,

verzonden 16 december 2008,2008-2145.

- Zuster D.Bronderstraat 27, slopen en afvoeren asbesthou-

dende stand leidingen, verzonden

16 december 2008,2008-21 55.

-Wilhelminaweg 7, bouwen klom pen hok, verzonden 16 decem-

ber: oLv.

-Max Euwestraat 48, plaatsen dakkapel, verzonden 18 decem-

ber 2008, 2008-218LV.

-Van 5tolbergweg 8, plaatsen dakkapel, verzonden ig decem-

ber 2008, 2008-223 Lv.

Bentveld:

-5axenrode\ 3 101, uitb reider

-148 Rv.

:onden 16 decem-

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het beroepschrift

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openings: jdsn Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschi f: van liet bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend

-Emmaweg 40, één esdoorn, verleend op 12 december 2008.

?ela''.gl"iebbenden die in een eerderstadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 200j BR Haarlem. Het indienen van een

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaa via (023) 5740100, maandag

t/m donderdag 8.30-17.00 uu en vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op de

website het digitale formulie in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Bali

Maandagt/m woensdag: 08. - 16.00 uur

Donderdag: 08. - 20.00 uur

Vrijdag: 08. - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopc 11 stelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht:
|

aspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats e 1 dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks ope n tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken meteen cc Ilegehd doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dal u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningver Ie ing op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16. jo uur.

Op zoek naar werk of aanbie Jen„„„lurl ,

Werkgevers en werkzoekers m ken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com

Voor het vinden of aanbieden an banen in Zandvoort.



DriebaTidentitels voor café Oomstee Pepijn Paap pakt 2
e plek NK indoorroeien

Voor de tweede achtereenvolgende keer zijn de hoofdprijzen van het driebanden kampt- Afgelopen zaterdag vond in de Sporthallen Zuid in Amsterdam het NK indoorroeien

oenschap van Zandvoort terecht gekomen bij café Oomstee. Louis van der Meij werd met plaats. Een wedstrijd die in verschillende klassen wordt gehouden over een afstand van

een hoog gemiddelde eerste in het individuele klassement en de felbegeerde Cafétcofee 2000 meter op de roei-ergometer. Plaatsgenoot Pepijn Paap behaalde, na een afwezig-

kwam in handen van de ploeg van Ton Ariesen. heid van 12 jaar (! ),een fraaie 2e plaats in een tijd van 6:20:01 min.

In het gezellige met uitge-

schakelde spelers en belang-

stellende toeschouwers ge-

vulde café Alex vond vorige

week woensdag de finale

plaats van het voor de elfde

maal georganiseerde drie-

banden toernooi. Anders dan

vorig jaar was het nu echt tot

de laatste carambole onze-

ker of Van der Meij zijn titel

van 2007 zou kunnen pro-

longeren. Uiteindelijk kwam
Peter 5ch rader (team De Lip)

met zijn moderne speel-

wijze maar twee carambo-

les tekort. Addie Ottho (De

Kippetrap) wist zich prima

op de derde plaats te hand-

haven en ging met brons

r. aar huis.

De strijd om de Cafétrofee

was zo mogelijk nog span-

nender. Hier bracht pas de

allerlaatste stoot van het

toernooi de definitieve be-

slissing. Achteraf gezien

hadden andere spelers van

De Kippetrap al in eerdere

finalepartijen de gelegen-

heid gehad om met een ca-

rambole meer café Oomstee

van de troon te stoten. Café

FJluijs eindigde na een zeer

ongelukkige finaleronde op

de derde plaats. Speciale

prijzen waren ervoor Frans

Blom (De Lamst ra el) die een

hoogste serie van zeven ca-

ramboles wist te maken in

de tweede ronde van het

toernooi, en voor Herman

Grossenipper (café Alex) die

over het hele toernooi de

meeste missers van zijn keu

liet komen.

Tussen de partijen door wer-

den de organisatoren Henk

Koning en Harry Vosse met

bloemen en een gepast ge-

schenk bedankt voor hun

werk voor en tijdens het

toernooi. Ondanks hier en

daar opborrelende kritiek

hebben zij er toch, met op de

achtergrond de verschillende

caféhouders, voor gezorgd

dat er ook in 2008 weer ge-

streden kon worden om het

Driebanden Kampioenschap

van Zandvoort. Op naar

2009!

BASKETBAL -

Lions dames eervol ten onder

In een spontane actie op

Sinterklaasdag, besloot onze

plaatsgenoot zich in te schrij-

ven voor het NK indoorroeien.

Een kampioenschap waarop

hij in het verleden regelmatig

successen hadbehaaldi'g^en

'96 goud op de 2000 meter

en inde periode '95 t/m 2000

6 keer goud op de 1000 meter.

De impulsieve actie van Paap

door met maar een week

voorbereiding zich te meten

met 'de snelle jongens' lever-

de een onverwacht positief

resultaat op. De vooraf door

hem ingeschattetijdvan 6:20

toonde aan dat hij wist wat

hij konendat hij zijn lichaam

uitermate goed kent.

Paap, die de laatste ja ren voor-

al bekend is van zijn extreme

avonturen in Adventure Races,

vond het leuk om weer eens

terug naa r zijn 'root s' te gaan.

Door zijn algemene basiscon-

ditie dacht hij absoluut een

kans te maken, alleen de spe-

cifieke krachttrainingen en

techniektrainingen die voor

roeien noodzakelijk zijn, kon-

den hem parten gaan spelen.

Hij bewees het tegendeel.

Door zijn snelle start streed

hij gelijk mee in de voorste

gelederen van het veld. Een

continue 2e plaats vanaf de

start met een achterstand

BASKETBAL -

Een wedstrijd spelen tegen het damesteam van FAC uit

Den Helder betekent voor menige basketbalcoach een

ingecalculeerd verlies. Deze dames zijn van een dermate

hoog basketbal gehalte dat zij al jaren achtereen de hege-

monie in de eerste Rayonklasse opeisen. Echter de wil om

te promoveren is er niet en daarom zien ze ieder jaar op-

nieuw van hun promotierecht af.

Zo ook ondervond coach verschil. In zijn nadeelwerkte

Richard Koper van het Lions ook nog eensde afwezigheid

damesteam afgelopen za- van een drietal basisspeel-

terdag in de 'kop' van onze

provincie. Zijn dames echter

hebben er een goede wed-

strijd van gemaakt en verlo-

ren 'slechts' met 26 punten

sters.

Vooral het tweede en laat-

ste kwart werd er door onze

plaatsgenoten goed ge-

scoord en konden zij redelijk

in het spoorvan hun tegen-

standsters blijven. De 'scha-

de' werd dan ook in de beide

andere kwarten (ie: 16-8; 3e:

20-6) opgelopen. "Ik wil al

mijn speelsters complimen-

teren met deze prestatie.

We speelden een dermate

grote zone dat het gevreesde

driepuntsschotvan de zusjes

Maas van FAC slechts spora-

disch gelost kon worden. Dat

vergt grote concentratie en

kracht. Ik vond het een echte

teamprestatie!",aldus Koper

na afloop.

van slechts 8 meter op num-

mer ï leek een mooi voor-

uitzicht om het laatste stuk

erop en erover te gaan. Maar

door de snelle start was zijn

basissnelheid tussen de 200

meter en 1500 meter iets te

hoog, waardoor er de laat-

ste 500 meter geen versnel-

ling meer inzat. Evenwel een

schitterende 2e plek was het

resultaat. Het gat met num-

mer 3 was beduidend groot,

circa 50 meter.

Paap spreekt niet direct van

een comeback: "Ja, dit is meer

dan ikverwacht had, metwat

meer training weet ik zeker

dat ik volgend jaar het kam-

pioenschapweer kan pakken."

Of dat ook gaat gebeuren liet

hij in het midden omdat de

voorbereidingvoorzijn andere

wedstrijden haaks tegenover

deze inspanningen staan. Hij

zal een gecombineerde trai-

ningsmethode moeten zien

te vinden om bij beide evene-

menten het gestelde doel te

kunnen realiseren. Paap zelf

denkt hij dat het wel goed

komt, zijn basis heeft hem nu

al zover gebracht en meteen

kleine aanpassing is het haal-

baar. Het belangrijkste voor

hem is en blijft het wereld-

kampioenschap Adventure

Racen volgendjaar.En mocht

dat niet in zijn schema pas-

sen, dan wil hij vlammen op

het NK indoorroeien in 2010.

Wangedrag tweetal Lions heren
De wedstrijd tegen de reserves van Flashing Heiloo krijgt

Lions nog een vervelende nasleep. De arbiter voelde zich in

kwart dermate bedreigd dat hij de wedstrijd staakte.

Door al direct in de eerste de kwart Lions een kleine

minuut van de wedstrijd te achterstand opliep sloegen

dreigen mettechnischefou- bij een van de Zandvoortse

ten dacht de hoofdscheids- spelers de stoppen door en

rechter bepaalde zaken te wilde hij de leidsman te lijf

kunnen voorkomen maar gaan. Ook een medespeler

schepte juist daardoor onge- van hem raakte over de kook

noegen, vooral omdat ervan en gaf de man een zet in de

wantoestanden nog geen rug. Hierop staakte hij de

sprake was. Toen in het twee- wedstrijd. Als spelers die be-

voor het herenteam van The

de 4e minuut van het tweede

paalde beslissingen niet kun-

nen accepteren vervolgens

niet hun handen van de lei-

ding af kunnen houden, is er

maar één maatregel moge-

lijk: wedstrijd staken en een

strafzaakaanhangig maken.

Ookal was het optreden van

het scheidsrechtersduo nog

zo zwak.

r
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Sportraad Zandvoort

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Taak Sportraad verbreden Sportraad heeft nog een aantal wensen
De taak van de Zandvoortse Sportraad zou in de toekomst

breder moeten worden. Dat vindt wethouder Gert Toonen

van Sport. Hij ziet een taak voor de raad weggelegd om te

komen tot een multifunctioneel gebruik van sportaccom-

modaties, bijvoorbeeld als naschoolse opvang.

Ook het laten meedoen van

meer mensen rekent hij

daaronder. "Het probleem

is dat er ook door de week

kader zal moeten komen
om de accommodaties ook

daadwerkelijk en op de

juiste manierte kunnen ex-

ploiteren. Nu ligt een groot

gedeelte een groot deel van

het jaar ongebruikt", aldus

Toonen.

Toonen heeft de discussie

overeen omnivereniging in

Zandvoort aangezwengeld

toen hij bepaalde proble-

men in de sportwereld tegen

kwam. "Allereerst moeten

we de vraag zien te beant-

woorden of er behoefte is

aan een grootschalig sa-

menwerkingsverband bin-

nen de Zandvoortse sport-

verenigingen. Daarvoor

gaan binnenkort twee
studenten inventariseren.

Ik ben toentertijd met de

kreet omnivereniging geko-

men om de problemen die

ik tegenkwam aangaande zei hij als afsluiting.

werving van kader, admi-

nistratie, sponsors, beheer

van accommodaties en

dergelijke op te kunnen

lossen. Een grote club

krijgt nu eenmaal meer

aandacht endusookmeer

sponsors. We moe-

ten kijken wat de

verenigingen wil-

len en dan zou 'sa-

men doen' een uit-

stekend startpunt

kunnen zijn. Je zou

kunnen denken dat

een centraal punt

de ledenadministra-

ties bijhoudt of dat

er op een punt de

financiën geregeld

worden. Daar zijn

afspraken over te

maken. Daar hoeft

een vereniging zijn

eigen identiteit niet

voor te verliezen,

het argument dat veel ge-

hoord wordt. Ik zie wat dat

betreft dan ook geen enkel

probleem. Laten wesamen
aan de toekomst werken",

De Zandvoortse Sportraad, het adviesorgaan op sportge-

bied voor het college van B&W, is in de huidige samenstel-

ling alweer een aantal jaren bijeen. In nauwe samenwer-

king met het college is in die tijd flink wat werk verzet.

VoorzitterWim Buchel kijkt aan het einde van dit jaar even

terug en doet een wens van de Sportraad uit de doeken.

"We hebben nog iets meer of 15 voordat voor de mees-

dan een jaar om onze ten vanons het doekvalt. Als

wensen uit te werken. De lid magje één keer herkozen

Sportraad wordt namelijk worden, daarna is het over.

na de gemeenteraadsver- Wij zetten ons in voor de

kiezingen opnieuw samen- sport in de breedste zin van

gesteld, dus nog een maand het woord. Zo is in samen-

werking met Sportservice

Noord-Holland een paar ja ar

geleden de jeugdsportpas

geïntroduceerd. Ook heeft de

Sportraad zich sterkgemaakt

voor het nieuwe jeu de bou-

lescomplex en het opnieuw

bouwen van de schietbaan.

Het was een hoop werk.

Verder zijn wij altijd aan-

wezig bij de schoolsporten

en dan moetje denken aan

school basket bal, -voetbalen

-handbal. Daarvoor hebben

wij altijd een sportiviteit-

prijs. Echter, we hebben nog

een aantal zaken die we in

die korte tijd die we te gaan

hebben nog gerealiseerd wil-

len zien. Eén van de belang-

rijkste is het onderzoek naar

en de mogelijke vorming

van een omnivereniging in

Zandvoort. Het onderzoek

gaat binnenkort van start.

Het zou een goede zaak zijn

als die omnivereniging er

komt",aldus Buchel.

VOETBAL - ZATERDAG

Mager gelijkspel SV Zandvoort

ADVERTEERDERS

-.'.' oud? i?dver:eer:ii:fs Knnr.en .'-.',''
11 ci> d:: hoogte houden van alles

r, Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

De inhaalwedstrijd tegen WV-HEDW heeft niet gebracht

wat de trouwe supporters van het zaterdagelftal van SV

Zandvoort van tevoren hadden verwacht. Op een origineel

'knollenveld' kwamen onze plaatsgenoten niet verder dan

een magere 1-1 eindstand.

Het veld in Amsterdam maak-

te goed voetbal on mogelijk en

was de naam 'voet ba Iveld'ab-

backshow,dievrijdagavond in

de kantine van SV Zandvoort

plaatsvond, was debet aan een

vond bijna de hele eerste helft

op het middenveld plaats. Pas

aan het begin van de tweede

helft kreeg Zandvoort een

overwicht en creëerde een

klein aantal kansen.

De beste kansen voor

Za ndvoort wa ren voor Ma u rice

Mol! die echter het doel niet

kon vinden. Ook Nigel Berg

had het vizier niet op scherp.

Pas laat in de tweede helft

moest de keeper van de gast-

heren de gang naar het net

maken. Een strakke corner

van de voet van Berg vond de

blonde lokken van Patrickvan

der Oord die de keeper het na-

kijken gaf, 0-1.

Nauwelijks drie minuten la-

sol uut onwaardig. Ook de play- matige partij voetbal. Het spel ter was er weer evenwicht.

Een vrije trap op circa 50

centimeter van de achter lijn

werd door Rick Klinkhamer

perfect genomen. De

plaatsvervanger van kee-

per Boy de Vet, Luuk Krom

die overigens het 'vak' nog

steeds versta at, strekte zich

nogmaardebalhad hem al

in één keer in de verre hoek

gepasseerd, 1-1. Zandvoort

had de drie punten alsnog

mee naar Zandvoort kun-

nen nemen, echter het

doelpunt van invaller Ivo

Hoppe werd wegens bui-

tenspel afgekeurd.

Er werd in de 2e klasse

nog een inhaalwedstrijd

gespeeld. ZCFC kon thuis

het op papier sterkere

Monnickendam van zich

afhouden (0-0).

Accountants ka ntoo Hu ppe schote Gemeente Zandvoort

Administratiekantoc rK Wi emse Harocamo

Algemene uitvaartb ge eid »g HeadsignsKapsalon

Zandvoort HongKong Chinees Restauran

Autobed rijf KariMo Jzerhandel Zantvoort

Auto Strijder Jobtide

BeachClubTien KaashuisTromp

Bertram Si Brood Kroon Mode

Beter Mobiel R van Kleeft

BloemsierkunstJef&H nk 3luijs Pluspunt

Bruna StudloTotalCare

Café Oomstee Take Five

Café 't Badeendje Thalassa Strandpaviljoen 18

Censeenvan Lingen Uitvaartcentrum Haarlem

Chin Chin

Circus Zandvoort

Van Aacken Glaszetters ben r |f

Alle medewerkers van de Zandvoortse Courant wensen
u hele fijne kerstdagen
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Zandvoortselaan 163
Deze vrijstaande villa staat op een riante kavel vê

zich aan de rand van prachtig beschermd natt^j

Amsterdam uitstrekt. -

De woning beschikt over een royal*wlfciifca^d, woonkeuken, 3

slaapkamers, kastenkAer^u^Iimn^er, vrijstaand gastenverblijf

met eigen entree, gar. itzicht over het duingebied.

Huurprijs: €3.000,- per maand

Sara Roosstraat 28
Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen

inpandige parkeerplaats. . . .? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt

overal deze eigenschappen!

Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk

Park Duijnwijkmet in de directe omgeving sportfaciliteiten,

ontspanningsmogelijkheden en natuurlijk het strand.

• Inpandige parkeerplaats

• Op loopalstand van het station, centrum en strand

Bouwjaar 2000

Gebruiksoppervlakte ca. 115 m' (ind. bergruimte)

Vraagprijs € 269.000,-- (Ind. parkeerplaats)
'

Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 qj

4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle^co

wensen.

We noemen graag de royale woonkamer/nf&^en haard, de strak

vormgegeven luxe woonkeuken meLbatwmte, de luxe badkamer met

massagedouche en Whirlpool. Oou^thtertuin met zonneterrassen en

een automatisch sproeisyst£srf5)™reken niet bij deze woning.

*$& &>

Hetrüt

Van Galenstraat 216
Dit zou wel eens precies het appartement kunnen zijn dat u zoekt: gelegen op

de 4de en tevens hoogste etage van een in 2006 gerenoveerd complex met lift,

aan de boulevard, met fantastisch zeezicht vanuit de woonkamer.

Het appartement beschikt over een woonkamer met woonkeuken,

2 slaapkamers, badkamer met bad en zonnig balkon op het zuiden. Eventueel is

er separaat een garage nabij het gebouw te koop.

• Gebouw is voorzien van een lift

• Berging in de onderbouw

• Garage eventueel separaat te koop

• Gebruiksoppervlakteca. 75 m2

Vraagprijs* 239.500,-


